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Forord

I 2002 igangsatte Integrationsministeriet udviklingsprojektet ”Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere”. Projektet sluttede i juni
2005 og blev afviklet på fem sprogcentre i henholdsvis Ålborg, Herning/Holstebro,
Sønderborg, Hillerød og Ishøj. Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet UC2 forestod den daglige projektledelse m.m.
Projektet satte for første gang et landsdækkende og systematisk fokus på, hvordan
traume- og torturoverlevere i integrationstilbud kan støttes i sprogindlæring som et
led i den samlede integrering og rehabilitering i det danske samfund. Formålet var
ikke at overflødiggøre behandling, som er absolut nødvendig for nogle, men at sætte
tilpasset sprogundervisning på dagsordenen som et supplement eller et nyt tilbud for
traumatiserede kursister. En særlig udfordring overalt var at etablere og skabe rammer omkring et tværfagligt samarbejde om løsningen af opgaven.
Formålet med temahæftet er at opsamle og videreformidle nogle af de erfaringer,
som blev indvundet af ledere, lærere og vejledere i samarbejde med andre faggrupper i projektforløbet. Dette er foregået løbende via netværksmøder, teammøder og
pædagogiske dage med lærere og ledere, overværelse af undervisning og samtaler
med kursister. I forbindelse med aktiviteter som efteruddannelse, konferencer og
studiebesøg er der i projektforløbet akkumuleret viden og erfaringer, som ligeledes
er formidlet i dette temahæfte.
Temahæftet henvender sig primært til undervisere og ledere, der varetager danskuddannelse af unge og voksne udlændinge, men også de faggrupper, som underviserne
samarbejder med, kan have glæde af hæftet. Det drejer sig om specialskolelærere,
sagsbehandlere, jobkonsulenter og behandlere.
Integrationsministeriet
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Indledning

I løbet af 90’erne spirede en opmærksomhed hos nogle sproglærere omkring kursister
med særlige undervisningsbehov. En gruppe kursister blandt disse var de traumatiserede. Det kunne være den velbegavede og veluddannede kursist, som faldt fra
eller havde alt for høj fraværsprocent eller den uopmærksomme, trætte og pludseligt
uforståeligt opfarende kursist, der ikke passede ind i den øvrige gruppe kursister.
I takt med at flere og flere undervisere og sagsbehandlere blev klar over, at der her
var en særlig udfordring, er der kommet stærkere politiske krav om hurtig og vellykket gennemførsel af integrationsperioden med henblik på selvforsørgelse. Selvom
mange traume- og torturoverlevere har behov for behandling, er der stadig meget
lange ventelister på rehabiliteringscentrene, og det var derfor nærliggende at tænke
på, hvordan sprogundervisningen på en bedre måde end tidligere kunne rumme også
disse kursister.
Over en treårig periode er der på fem sprogcentre igangsat og afviklet udviklingsarbejder med fokus på traumatiserede kursisters andetsprogstilegnelse. De overordnede
spørgsmål har været: Kan en tilpasset sprogundervisning styrke traumatiseredes
andetsprogstilegnelse og integrationsproces? På hvilken måde skal den almindelige
sprogundervisning tilpasses?
Erfaringerne synes at pege på, at andetsprogsundervisning med et rehabiliterende
perspektiv kan styrke traume- og torturoverleveres muligheder for at tilegne sig
dansk og derved for at kunne klare sig bedre i Danmark. Disse erfaringer er beskrevet
i de efterfølgende kapitler.
For en egentlig evaluering af resultaterne af indsatsen henvises til evalueringsrapporten Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere,
Rambøll Management, august 2005.
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At negligere versus at stigmatisere
Sprogundervisningen af den særlige gruppe voksne og unge flygtninge og indvandrere,
der omtales i dette temahæfte, har rejst et dilemma. På den ene side øger særlige
undervisningsforløb for traumatiserede faren for at udpege nogle kursister, at sætte
en mærkat på dem. På den anden side kan man ikke se bort fra, at disse kursister kan
have særlige undervisningsbehov, der ikke bliver mødt i den almindelige undervisning,
og som gør, at de ikke når tilstrækkeligt gode resultater på den forventede tid.
Aktiviteterne i projekt ”Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede” har
således skullet undgå to yderligheder og finde sin balance mellem

at stigmatisere

at negligere

Dilemmaet rejser nogle væsentlige spørgsmål. Bliver kursisterne dobbelt marginaliserede som etniske minoriteter, fordi de også har særlige undervisningsbehov?
Hvordan håndterer sagsbehandlere og sproglærere den problemstilling, at mange
traume- og torturoverlevere absolut ikke ønsker at få en diagnose, fordi det kan
være forbundet med tabu og betyde stigmatisering - også i familien? Hvordan undgår
lærerne at fastholde nogle kursister i et uhensigtsmæssigt forløb ved at placere dem
i en særlig kategori og derved måske overføre lave forventninger til dem?
Udpegning af traumatiserede kursister går af og til igen i sprogbrugen omkring indsatsen f.eks., at ”vi skal blive bedre til at spotte dem”. Mange af flygtningene og indvandrerne føler sig i forvejen tilstrækkeligt ”spottede”, så der bør være opmærksomhed
på denne fare for dobbelt marginalisering gennem den sprogbrug, der anvendes.

PTSD
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) er en lidelse, som først blev optaget som kategori i den amerikanske psykiatriske diagnoseliste i 1980. Før da var eftervirkningerne
af krig kendt under betegnelser som granatchok og krigsneurose. Sammen med WHO’s
klassifikation og diagnostiske kriterier (ICD 10) er det denne liste, som bruges af
læger og psykiatere til at stille diagnoser efter. Kendetegnende ved PTSD-diagnosen
er, at der er tale om et symptomkompleks, hvor blot en del af kriterierne skal være
opfyldt, for at man kan få diagnosen PTSD. Med reference til Jørgensen & Mathiasen
(1998: 17-19) er PTSD-symptomerne kort gennemgået her:
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1. Personen skal have oplevet eller været vidne til én eller flere begivenheder, som indebærer død eller trusler om død, alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet.
2. Personen skal efterfølgende genopleve mindst ét af følgende
fænomener: gentagne ufrivilligt invaderende erindringer eller drømme om begivenheden, pludselige oplevelser af eller hallucinationer
om at befinde sig i situationen igen, intenst psykisk stress og fysiologiske reaktioner fra begivenheden.
3. Mindst tre af følgende tilbagetrækningskriterier skal også være opfyldt:
Forsøg på at undgå følelser forbundet med traumet, forsøg på at undgå aktiviteter
eller situationer, der minder om traumet, manglende evne til at genkalde sig vigtige
aspekter fra traumet, nedsat interesse for vigtige emner, oplevelse af fremmedgjorthed i forholdet til andre eller oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder.
4. Endelig skal mindst to af følgende symptomer være til stede: søvnløshed, irritabilitet og
vredesudbrud, koncentrationsvanskeligheder,
overvagtsomhed, overreaktion på forskrækkelse eller fysiologiske reaktioner ved situationer, der minder om eller symboliserer den
traumatiske begivenhed.

PTSD kriterier:
■

■

5. Symptomerne skal have været til stede i
mindst én måned og have forårsaget en klinisk set betydelig belastning eller forringelse
på det sociale, arbejdsmæssige eller andre
vigtige funktionsområder.

■

■

Oplevelse af død eller
dødstruende begivenheder
Genoplevelse, flashbacks,
mareridt
Tilbagetrækning, undgåelse
Søvnløshed, vrede, overvagtsomhed, koncentrationsvanskeligheder,
overreaktion på forskrækkelse
Stressforstyrrelser der
medfører belastning på
vigtige funktionsområder

Indlæring må siges at være et af de disse
”vigtige funktionsområder”, som ofte påvirkes af PTSD-symptomer (Söndergaard, 2004;
■
Björkqvist, 2002; Hagan, 2000). At kunne lære
er afgørende for et normalt liv, og det er især
vigtigt, når man kommer til et nyt land, hvor
der kræves en kontinuerlig tilegnelse af nye
færdigheder og kompetencer.
Det skal understreges, at ikke alle, der har
været udsat for voldsomme eller traumatiske oplevelser, udvikler symptomer på
PTSD. Det kan ligeledes være forskelligt, hvordan mennesker reagerer på ekstreme
oplevelser, og dermed hvordan PTSD kommer til udtryk i deres fysiske og psykiske til-
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stande og adfærd. Nogle udvikler måske blot enkelte af symptomerne og kvalificerer
sig dermed ikke til at få stillet diagnosen PTSD. Deres indlæringsforudsætninger kan
ikke desto mindre være stærkt påvirkede. Symptomer som koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, angst og overvagtsomhed kan have store konsekvenser for
indlæring.

Målgruppen
Det kan være svært at definere præcist, hvem der er målgruppen, når vi taler om en
tilpasset sprogundervisning for traumatiserede flygtninge og indvandrere. De hårdest
belastede kan have brug for behandling og være ude af stand til at modtage undervisning - dog er der eksempler på, at selv personer, som af henvisende myndigheder er
vurderet svært behandlingskrævende eller er opgivet af behandlere, har haft udbytte
af at deltage i et tilpasset sprogundervisningstilbud. Udbyttet har bestået i bedre
evne til at være forældre, lyst til at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet, en brudt
isolation og indlæring af basale dansksproglige færdigheder.
I det følgende anvendes termerne traume- og torturoverlevere samt traumatiserede
kursister til beskrivelse af den gruppe lettere til middelsvært ramte kursister, der har
været primær målgruppe i udviklingsprojektet. Der er ikke anvendt en entydig definition af en ”middelsvært ramt kursist”. ”Det er vigtigt at understrege, at det ikke
altid er traumerne eller graden af traumatiseringen, der er afgørende for progression
og mestring. Kursisternes sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske situation kan
spille en lige så afgørende rolle i forhold til at komme videre. Ordet ”traume” betyder sår på græsk, og fælles for kursisterne er, at de har sår på psyke og/eller fysik
liggende inden for den række af symptomer, der relaterer sig til PTSD-diagnosen.”
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Hvor mange menes at være traumatiserede?
Vurderinger fra 1990’erne peger på, at hen ved 25-30 % af de flygtninge, der kommer
til Danmark er traumatiserede, men der eksisterer ikke nogen faktiske opgørelser
på det, og opdaterede vurderinger er få (Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge, Sundhedsministeriet 2001; Svendsen, 2001). Efter
stramning af asyllovgivningen vurderes det, at en endnu større procentdel af dem,
der nu får opholdstilladelse har belastninger som følge af traumatiske oplevelser.
En rundspørge til landets rehabiliteringscentre ved slutningen af redaktionen i maj
2005 viste, at der var over 1000 på venteliste til behandling på behandlingscentrene,
og at ventetiden nogle steder er på over 2 år. Dette tal reflekterer udelukkende
flygtninge, som de henvisende læger har diagnosticeret som havende tilstrækkelige
symptomer på PTSD. For nogle er en sådan psykisk diagnose forbundet med tabu og
stigmatisering. Det er således formodentlig langt fra alle flygtninge med belastninger
efter traumatiske begivenheder, der er kendt.

Hjernen - og dermed indlæringsforudsætninger – påvirkes
”Voldsomme traumatiske begivenheder har en selvstændig
indvirkning på hjernens struktur og funktioner“
(Jørgensen, 2003: 2)

Forskning indenfor neurobiologi og kognition viser, at hjernen under stress producerer
store mængder af stresshormonerne adrenalin og kortisol, som skal få krop og hoved
til at yde noget ekstra. Det er for såvidt godt og hensigtsmæssigt. Problemerne opstår, når stresstilstanden bliver kronisk, og produktionen af disse stoffer ikke falder
til et naturligt niveau efter et passende stykke tid. Derved får den store mængde
adrenalin, noradrenalin og kortisol karakter af forgiftning (Jørgensen, 1998). Dette
kan give kognitive forstyrrelser, der har konsekvenser for indlæring, og som ikke kan
styres med viljens kraft.
Kognitive forstyrrelser kan være flashbacks, tvangstanker, mareridt, koncentrationsproblemer eller søvnløshed og de kan have en karakter, der kræver psykologisk og
medicinsk behandling. Hertil kommer forstyrrelser i hukommelsesprocesserne, der
vedrører associationer i form af følelser, der er knyttet til ting eller minder, som pludselig kan dukke op og forstyrre. Det kan også dreje sig om en svækket opmærksomhed
og evne til at lægge andre tanker væk. Derudover er koncentrationsevnen mindsket,
hvilket besværliggør ud- og vedholdenhed, ligesom evnen til at danne ledetråde i
form af ord eller ting, der leder til en større viden, kan være svækket.
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Traumatiske oplevelser synes at sætte sig på en anden måde i hukommelsen end
almindelige oplevelser. Traumatiske minder er ofte ordløse, fastfrosne og er ikke forankrede i menneskets identitet og livshistorie, ligesom de kan være konstant aktivérbare i form af flashbacks. Mange uafhængige stimuli kan føre til fragmenterede indre
billeder og gentagne angstfyldte reaktioner, og det er individuelt, hvad der aktiverer
disse minder (Jørgensen, 1998).
Sprogundervisningen synes at kunne medvirke til at støtte kursistens egne mestringsstrategier gennem en indsats, der fokuserer på at genoprette sammenhænge i kursistens liv, og ved at give kursisten koncentrationsredskaber og bevidste konstruktive
handlemuligheder, når en svær situation forekommer.

Kroppen husker
”Traumet er ikke en sygdom men en
tilstand af spænding”
(Peter Levine, 2001, 47).
Når et menneske er udsat for fare, er det ofte
instinktive overlevelsesmekanismer, der går i
gang.
Der er tale om 3 grundlæggende reaktioner, som man også finder hos dyr, når en faretruende situation eller trussel indtræffer:
■ at kæmpe
■ at flygte eller
■ at ”fryse” og spille død i håbet om at blive overset og undgå smerte
Reaktionerne er naturlige, og kroppens produktion af adrenalin og kortisol skaber
den ekstra energi, der skal til for at kunne handle kraftfuldt i disse situationer. Når
den ophobede energi i kroppen ikke frigives, fastlåses kroppen i et konstant øget
alarmberedskab.
Som sagt, er det ikke alle, der har været udsat for tortur eller traumatiske oplevelser,
som får en posttraumatisk stressbelastning. Mange formår at genetablere kroppens
og psykens naturlige balance, selvom de altid vil bære på smertefulde billeder, sorg
og følelser af uretfærdighed. Men for dem, der lider af PTSD, forbliver kroppen og
hovedet konstant på vagt og klar til kamp både dag og nat, selvom faren er drevet
over. Traumatiske oplevelser sætter sig med andre ord i kroppen som fysiske minder
med lammende virkninger og fastlåste reaktionsmønstre, som kan genaktiveres igen
og igen via forskellige ydre stimuli.
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Ved at aktivere og arbejde med kroppen i undervisningen vil man muligvis kunne afhjælpe stress og derigennem måske fremme kursisternes velbefindende og mulighed
for indlæring.

Undervisning er ikke behandling
- men undervisning skal tilpasses
Undervisning er ikke behandling, og lærere skal ikke stille diagnoser eller udøve
terapi. Men sproglærere og uddannelsesinstitutioner kan prioritere efteruddannelse
og opkvalificering i form af en grundlæggende viden om PTSD og rehabilitering.
Judith Herman (1995) beskriver tre grundlæggende rehabiliteringsfaser, der oftest
må gennemløbes for at komme sig efter traumer. Den første fase vedrører behovet
for etablering af et stabilt, sikkert og trygt sted, den anden drejer sig om at have tid
til at huske, erkende og sørge. Den sidste fase indebærer en genetablering af forbindelse til hverdagslivet.
Såfremt de tre faser tænkes ind i aktiviteterne og i indretningen af læringsrummet, kan sprogundervisningen støtte op om rehabiliteringsprocessen. På baggrund
af en evt. diagnose og lærernes egne observationer i undervisningen kan der tilrettelægges en undervisning, som støtter
Psykiateren Judith Lewis
den traumatiserede så meget som muligt
Herman beskriver tre
i forhold til de sprog- og integrationsmæsfaser i den traumatiseredes
sige mål, der gælder for den enkelte.
helingsproces:
Bag de pædagogiske overvejelser og aktiviteter som er beskrevet i det efterfølgende,
■
ligger der en forståelse af, at traumatisk
■
svækkelse på den ene side er en skade for
livstid, hvor det bedste, man kan gøre, er
at give mestringsstrategier til at leve med
skaden.
På den anden side ligger der også en tro på, at der kan findes mening,
ressourcer og etableres en slags transformation ved, sammen med
andre, at samarbejde om og italesætte (gerne på det nye sprog)
oplevelser, der ligger forud for samt efter de traumatiske begivenheder. I undervisningen sigtes der ikke målrettet mod de
traumatiske begivenheder, og hvis kursisten vælger at fortælle
herom eller bliver mindet om dem, er det udelukkende lærerens rolle at lytte, støtte og evt. hjælpe kursisten videre til
behandling, hvis det er nødvendigt.
■

Etablering af sikkerhed
At mindes og sørge
Genetablering af
almindeligt hverdagsliv
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Empowerment og mestring – godt for alle
Den undervisning og læring, der beskrives i temahæftet, har et identitetsmæssigt og
eksistentielt element i sig, som den almindelige andetsprogsundervisning for voksne
også har – men dog ikke i lige så høj grad. Hele kursistens liv kan inddrages i undervisningen, omfattende relationer i fortid, nutid og fremtid, og læreren kan med
fordel lægge vægt på at arbejde med krop og psyke, at fokusere på følelser såvel som
på rationalitet og at se andetsprogstilegnelse som en integreret og dynamisk del af
kursistens hele integrationsproces.
Sproglærere kan samarbejde med
behandlere og inddrage elementer
af specialpædagogik, behandling og
socialt gruppearbejde i sprogundervisningen. Det kræver tværfaglig
tænkning og samarbejde på tværs
af institutioner.
Resultaterne af en sådan undervisning rummes i ordet empowerment,
der ikke blot omfatter evnen til at
begå sig på dansk, men også til - i
Danmark - at være aktiv, tage ansvar og at klare sig på længere sigt
som et helt (eller mere helt) menneske i forhold til de oplevelser og
eventuelle psykiske og fysiske sår,
kursisten har haft med sig til Danmark. Det handler derfor også om
at få en stemme i sit eget liv og i
det nye samfund.
Mange sproglærere kender kursister, der er syge, bekymrede, desillusionerede eller
har store sociale problemer, som til tider fuldstændig kan blokere for indlæring.
Nogle af disse kursister kunne sikkert have glæde af en undervisning, der er tilrettelagt efter nogle af de samme principper, som beskrives her.
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1. Lærerkompetencer

Hvad skal man som lærer vide og kunne for
at varetage undervisning af traumatiserede?
Hvilken rolle skal man kunne indtage overfor kursisterne?
Både de faglige og de personlige kompetencer skal være af en særlig karakter, når
målgruppen i undervisningen er traumatiserede kursister. At gennemgå opkvalificering og kompetenceudvikling udover kernefagligheden betyder, at man som lærer
bevæger sig ud i nye og andre typer aktiviteter og derved erhverver sig ny viden og
udvikler nye redskaber til at gennemføre den tilpassede sprogundervisning.

”Du skal ikke være bange for kursisterne, og du skal have
tålmodighed,” var en lærers svar på spørgsmålet om, hvad
der kræves for at undervise traumatiserede kursister. En anden lærer svarede: ”Du skal vide noget mere, end når du
er almindelig andetsprogslærer - f.eks. om traumer og neurobiologi”. Kommentarer fra en tredje lærer var: ”Du skal
kunne rumme, at kursisterne svinger fra dag til dag, så det,
du har planlagt, ikke altid kan lade sig gøre.”
Lærer

Faglige kompetencer
Udover den faglighed der knytter sig til voksnes andetsprogstilegnelse, er der en række tilstødende fagområder, som kan få særlig relevans, når man underviser traumeog torturoverlevere.
Det kan f.eks. dreje sig om:
■ Traumatologi
■ Psykologi
■ Neurobiolog og -pædagogik
■ Special- og socialpædagogik
■ Kommunikation
■ Gymnastik og fysioterapi
■ Socialt arbejde
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Det kan være svært at opretholde faste grænser mellem fagene, for nogle fag indeholder metoder og modeller, som sprogundervisningen kunne drage fordel af. Derved
kan der udvikles nye metoder og pædagogiske strategier, som kan støtte kursistens
sprogtilegnelse.

På et sprogcenter førte faglig
sparring mellem en psykolog
og en sproglærer til udvikling
af psykoedukative forløb.
De første par gange blev undervisningen varetaget af
psykologen med læreren som
føl, og efterfølgende forestod læreren undervisningen
alene.

En vigtig forudsætning for at undervise
traume- og torturoverlevere er en villighed til løbende at udvide sin faglighed.
Det kan ske på eksterne kurser, lokale
kurser eller gennem direkte udvikling
og sparring i samarbejde med en anden
professionel fagperson, som eksempelvis
en psykolog, fysioterapeut, specialunderviser eller socialpædagog.

Personlige kompetencer

At arbejde med traumatiserede mennesker kan være både fagligt stimulerende,
menneskeligt givende og meningsfyldt, men det kan også være følelsesmæssigt hårdt
og personligt udfordrende.

”Lærerne, der underviser os her, skal være nogle stærke personer, for
jeg ved godt, hvor meget energi det kræver at hjælpe andre.”
Kursist

Lærerens lyst og vilje til at arbejde med denne gruppe kursister er en grundlæggende
personlig kompetence. Det kræver menneskeligt nærvær, tålmodighed, fleksibilitet
og indlevelsesevne, og det er nødvendigt med:
■
■
■

■
■
■
■

kendskab til egne styrker og svagheder
psykisk robusthed for at kunne rumme kursisternes eksistentielle kriser
omstillingsparathed og beslutningsdygtighed, når planlagte aktiviteter ikke
kan afvikles
mod til at turde afprøve forskellige pædagogiske tiltag og forløb
evne til at kunne styre sin empati
positiv indstilling overfor supervision og efteruddannelse
samarbejdsvilje og -evne både internt og eksternt
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At administrere empati
”Jeg har bare lyst til at pakke dem ind i vat, de har det så svært i forvejen.”
Lærer
Det er vigtigt som lærer at være omsorgsfuld og forstående, men der er ingen,
der har glæde af at blive pakket ind i
vat. For lave eller ingen forventninger
leder ikke til empowerment. De allerfleste kursister har både ressourcer og
ambitioner, som kan understøttes og udvikles.
Det er motivationsfremmende at rose,
opmuntre og synliggøre selv små fremskridt. Psykosociale fremskridt er vigtige
for nogle kursister, og små ting som selv
at kunne tage initiativ, at hjælpe andre
og at turde noget nyt, kan være store
fremskridt. Det er derfor af afgørende
betydning, at læreren kan give kursisterne udfordringer på det rette niveau
ved at finde og bruge kursisternes ressourcer og indlæringsstrategier.

Overføring - og modoverføring
”Det er et krav, at læreren tør reflektere over sine egne reaktioner: Er det
min tristhed eller kursistens tristhed, der præger stemningen? Er jeg ved
at blive udbrændt? Det er ligeledes af afgørende betydning at have kolleger, som man kan vise tillid, åbenhed, ærlighed og dele humor med.”
Lærer
Kursisten kan overføre sine følelser og forventninger om hjælp, støtte og frelse til
læreren, som måske ikke formår at leve op til denne rolle som frelser, og som heller
ikke skal det. Der kan opstå skuffelser eller konflikter, når forventningerne ikke bliver
mødt.
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Omvendt kan der også opstå situationer, hvor læreren tager kursistens dårligdom på
sig, og vender den mod kursisten selv som modoverføring i form af overbeskyttelse
og forventninger, der måske er endnu lavere end kursistens egne forventninger til
sig selv. Modoverføring kan også foregå i form af lærerens følelsesmæssige tilbagetrækning fra kursisten, gennem en bagatellisering af vedkommendes problemer eller
gennem en benægtelse af, at kursisten har været igennem det, som han eller hun
fortæller.

Hvad kan der gøres?
Faglig strategi:
■

■

■
■

■

Hvad kan der gøres?
Personlig strategi:

Undgå at tage arbejdet med
hjem
Lav ”læs af” sessioner med
kolleger inden du går hjem
Få regelmæssig supervision
Brug tid på at læse om emnet og
reflektere over det
Deltag i faglige netværk, hvor
pædagogikken er i højsædet

■
■
■

■

■

Gør noget godt for dig selv
Dyrk motion
Opsøg trøst eller støtte når
du har brug for det
Sig ja til familie og
selskabelighed
Brug humor og frirum
konstruktivt

Både lærerens overinvolvering og tilbagetrækning er udtryk for uhensigtsmæssige
overføringsmekanismer. Et længerevarende højt belastningsniveau hos læreren
kan sætte sig som depression, aggression, følelseskoldhed eller en generel tilbagetrækning fra kursister, kolleger, ægtefælle m.fl. Dette er tegn på udbrændthed og
kan i værste fald lede til langvarige sygemeldinger eller arbejdsophør.
Et velfungerende teamsamarbejde og adgang til supervision er en nødvendighed for
lærere, der underviser denne kursistgruppe.

”Jeg havde en palæstinensisk mand i ene-undervisning. Han kunne ikke
være sammen med andre, og det gik rigtig godt i et års tid. Han var
god til at aflæse mig og sagde engang i en evalueringssamtale, at han
kunne mærke, at jeg nogle gange ikke gad undervise ham – og det var
jo rigtigt. Samværet blev dog for intenst på et tidspunkt, og jeg kunne

18

mærke, at han overskred mine grænser, da han en dag viftede et fnug
væk fra min næse. Han begyndte at få undervisning hos min kollega i
stedet, men jeg drømte om ham om natten, hvilket ikke var et godt
tegn, og det var, som om jeg skulle børste ham af mig, førend jeg kom
over det.”
Lærer

Supervision
Professionel supervision anvendes indenfor behandlerverdenen, fordi det her er
kendt, at fagfolk, der arbejder med sårbare grupper, udsættes for store påvirkninger
og kan påtage sig et ansvar, som kan blive for stort at bære. Den professionelle fagperson møder ikke bare sine klienter eller kursister med sin faglige viden men også
med sine personlige erfaringer fra sit privatliv og kan ikke undgå at blive berørt eller
”ramt” af nogle af de skæbner, han eller hun møder. Det samme gælder sproglærere,
der underviser traume- og torturoverlevere.
Det er derfor vigtigt at have adgang til supervision, idet lærere kan have:
■

■
■
■
■
■
■

behov for at forstå, hvad der skete i en konkret situation via en faglig analyse fra
supervisor
behov for at dele og bearbejde oplevelser med andre
behov for at få hjælp, støtte og vejledning
behov for at dele ansvaret og lette byrden
behov for at forstå sig selv og det normale i ens egne reaktioner
behov for at udtrykke ”forbudte” følelser som vrede, sorg, frustration og afmagt
behov for støtte, opmuntring og accept fra kolleger og supervisor

I supervisionen reflekteres der over selve undervisningen, lærerens strategier og interventioner, og læreprocessen udforskes ligesom relationen mellem lærer og kursister.

”Jeg underviste en kvinde fra Baltikum, som havde været fængslet
med sin mand og to børn. Efter to års undervisning fortalte hun mig
historien om sin flugt, tilfangetagelse og efterfølgende fængsling i
21⁄2 år. Bagefter følte jeg, at jeg skyldte hende noget, fordi hun viste
mig den tillid – men det gjorde jeg jo ikke. Det blev taget op i supervisionen og hjalp mig meget.”
Lærer
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Der er forskellige måder at organisere supervision på, og der kan enten være tale om
intern eller ekstern supervision.
Intern supervision forestås af en kollega eller af lærerne i et team på skift evt. på
et fast månedligt teammøde. Teamet bør opkvalificeres med efteruddannelse, der
fokuserer på supervision og metoder til at støtte op om hinanden.
Ekstern supervision forestås af en fagperson, som kommer udefra, og som derfor ikke
er en del af dagligdagen i sprogcentret. Her kan man overveje at samarbejde med
en psykolog eller socialrådgiver, der har indsigt i og erfaring med både flygtningeområdet og det pædagogiske område.
Supervisionen skal finde sted på regelmæssige møder (evt. hver 4.-6. uge) med fast
mødestruktur og en mødedisciplin, hvor der sættes fokus på relevante problemer,
sådan at den faglige sparring og støtte kommer i forgrunden. Et begrænset antal
deltagere (4-6 pers.) i supervisionsgruppen skaber åbenhed og tryghed, og det er
afgørende at tavshedspligten udadtil opretholdes.
Individuel supervision kan evt. tilbydes i akutte situationer.
”I starten havde vi ikke tillid nok til hinanden i personalegruppen og
syntes ikke, det var nødvendigt med supervision. Vi fik dog træning i
at give kollegial supervision, hvilket var godt, for vi lærte at lytte til
hinanden, hvilket er noget mange lærere faktisk har svært ved. Teamsupervision blev til en form for faglig udvikling, men på et tidspunkt
blev det klart, at vi behøvede en ekstern supervisor, og vi overtalte
ledelsen til at bevillige penge til gruppesessioner ca. hver 5.-6. uge.“
Lærer
I evalueringen af supervision for lærere, der underviser traume- og torturoverlevere,
svarer lærerne, at supervisionen legitimerer, at det kan være svært at være lærer,
at supervision kan være med til at præcisere og afgrænse lærerrollen og dermed
lærerens ansvar i pressede situationer, og at der skabes mulighed for systematisk
tænkning og problemløsning. Supervision kan således være med til at sikre kvaliteten
i undervisningen.
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2. Læringsrummet

Hvordan ser der ud i de lokaler, hvor traumatiserede kursister skal undervises?
Hvilke krav kan der stilles til læringsrum?
I andetsprogsundervisningen kan kursisterne være på særlige hold eller deltage i
undervisningen sammen med andre. Læringsrummet og rammen om undervisningen
er lige vigtigt i begge situationer.
Traume- og torturoverlevere kan ofte
være langvarigt påvirkede af deres oplevelser fysisk, psykisk, kognitivt og
eksistentielt. Læringsrummet må både
kunne imødekomme de psykosociale og
indlæringsmæssige forudsætninger, som
kursisterne har og danne ramme om en
rehabiliterende proces, der kan finde
sted sideløbende med sprogindlæringen. Der skal være rum for kursister
med både hurtig og langsom progression
og plads til, at de kan arbejde sammen,
individuelt, i par eller grupper.

Øve- og praksisrum
Studiecenter, lokalsamfundet, praktik

Læringsrummet
De synlige dimensioner
Indretning
Materialer
Redskaber
‘Værksteder’
De ikke-synlige dimensioner
Ro
Rammer
Rytmer
Ritualer

Synlige og ikke-synlige
dimensioner af
læringsrummet

Synlige og ikke-synlige dimensioner
udgør tilsammen læringsrummet, og det
er vigtigt, at kursisterne kan opfatte det
som ”et sikkert sted”. Det er ønskeligt,
at kursisterne hver dag har samme lokale, som kan indrettes efter kursistgruppens
ønsker og behov.
Det konkrete læringsrum består af de lokaler, hvori undervisningen finder sted samt
evt. også af sprogcentrets studiecenter. Dertil kommer andre lærings- og opholdssteder i lokalmiljøet, som kan betragtes som et udvidet læringsrum.
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Det synlige læringsrum
Den konkrete placering på skolen og indretning af lokalet kan være af afgørende
betydning for kursisternes trivsel og læring. En placering, hvor der ikke er for meget
larm, men hvor der er ro, lyst og rummeligt, er godt.

Indretning
Nogle kursister har brug for selv
at kunne placere sig nær ved
eller med ansigtet mod enten
døre eller vinduer i lokalet for at
undgå fornemmelse af indespærring eller åndenød.

På sprogcentre har der været gode erfaringer
med at indrette et eller to sammenhængende
lokaler som beskrevet nedenfor.

Et sofahjørne med aviser og blade og en mobil tavle eller en flipover er dér, hvor lærer
og kursister mødes og begynder undervisningen med at afklare dagens program. Kursister
eller læreren skriver dagens program op, og alle får dermed overblik over aktiviteter
og opgaver. Nogle kursister skiftes til at lave kaffe eller te til morgensamlingen.
I midten af lokalet står det fælles arbejdsbord med stole omkring og med en tavle i
umiddelbar nærhed. Selvom en del af undervisningstiden anvendes til gruppe-, pareller individuelt arbejde, er det her ved tavlen, at der laves planer og aftaler, og her
der undervises i den udstrækning, kursisterne arbejder med det samme tema. Klasseundervisning imødekommer mange kursisters forestilling om ”skole”, men fylder ikke
mere end 1/3 af tiden, således at kursisterne får mulighed for selv at arbejde med
stoffet.
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Der er hjørner eller områder med enkeltmandsarbejdspladser eller med små borde,
der er velegnede til at to kan sidde i fred og ro og arbejde sammen. Flytbare reoler
evt. med hjul og tavler kan bruges til hurtigt at skabe særlige rum for kursister, der
har brug for det. Store gymnastikbolde til at sidde på ved computer eller som afveksling ved arbejdsbordet er gode for dem, der
har ondt i ryggen.
Udfordringer!
■

■

■

■

Det er svært at lære, hvis
man kun kan koncentrere sig i
5 minutter af gangen
Det er svært at lære, hvis
man ikke kan huske, det man
lærte i går
Det er svært at lære, hvis
traumatiske flashbacks aktiveres hele tiden
Det er svært at lære, hvis
man ikke har sovet ret meget
om natten

Hvad kan der gøres?
■

■

■

■

I et lidt større lokale kan man medtænke flere aktiviteter i samme lokale.
Det kan være:
■
■
■
■
■
■
■
■

Fleksible pauser og aktiviteter,
samt evt. individuelle mødetider
kan mindske fravær
Fysisk og mental tilbagetrækning
fra undervisningen kan være
nødvendigt og bør tillades
i et stillehjørne
Daglige rutiner mindsker usikkerhed og støtter hukommelsen
Synliggørelse af mål, planer,
kalender og ugeskemaer støtter
koncentration og hukommelse

Computerhjørne
Det kreative hjørne (symaskine, tegne/male)
Fysisk træning (kondicykler, rullemadrasser, bolde, håndvægte m.m.)
Musikhjørne
Pædagogisk værksted (papir, sakse, lamineringsmaskine m.m.)
Klassens bibliotek (gratisblade, pjecer, tidsskrifter, byttebøger m.m.)
Årstidshjørne (ting der vedrører årstiderne og de højtider, der knytter sig hertil)
”Museum” hvor ting, der vedrører kursisternes historie i hjemland og i Danmark
efter eget valg, præsenteres - evt. i forbindelse med et tema som ”ekspert for en
dag”

Sådanne ”hjørner” har mange pædagogiske formål: Der kan knyttes meget
sprogindlæring til at vedligeholde eller bruge ”hjørnerne”, der skabes et frugtbart
læringsmiljø med flere stimuli, hvor kursisterne kan blive præsenteret for et rigt
tilbud af materialer og tekster, der kan danne afsæt for autentiske samtaler og
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spørgsmål/svar på andetsproget, der gives mulighed for at kombinere sprogindlæring
med mindre fysiske eller praktiske aktiviteter, og endelig åbnes der for, at kursisterne kan sætte deres eget præg på lokalet og
derved få ejerskab til det og dermed få øget
Alle kursister har en kasse,
motivation.
et skab eller en reolplads til
opbevaring af logbog, notater
Vægge og tavler er en dynamisk del af det
og andre materialer. Her kan
sprogpædagogiske arbejde, og der hænger
læreren lægge kopier og anførst og fremmest dags-, uge- og månedsplandet i tilfælde af, at kursisten
er, så kursister altid kan skaffe sig overblik
har været fraværende.
over, hvad der arbejdes med, hvis de har
glemt det, og så de kan få indflydelse på, hvad
der skal arbejdes videre med. Ophængning af
kursisternes produkter fra undervisningen i form at fotos, tegninger, tekstproduktioner og plakater med gode råd om f.eks. søvn
og kost har mere plads end købte billeder
Læringsrummet skal:
og plakater.
På opslagstavler kan man se, hvad der arbejdes med i øjeblikket, og kursister skiftes
til at være ansvarlige for at forny og udskifte opslag og billeder for en periode ad
gangen.
Indretning, der tager højde for nogle af
ovennævnte forhold, behøver ikke at kræve
store økonomiske investeringer. En bevidsthed hos lærere om betydningen af et ”aktivt”, levende og fleksibelt rum er lige så
afgørende, og et sådant rum vil givetvis
stimulere kursisternes lærelyst og højne
deres aktivitetsniveau.

■
■

■

■

■

■

■

være et ”sikkert” sted
understøtte hukommelse og
koncentration
rumme kursister der svinger
humør- og følelsesmæssigt
øge overskuelighed og forudsigelighed
imødekomme særlige fysiske
behov
synliggøre undervisningens
mål og resultater
give plads til gruppers og
enkeltkursisters selvstændige
arbejde

De ikke-synlige dimensioner af læringsrummet
Læringsrummets ikke-synlige dimensioner vedrører ro og stabilitet, samt daglige rutiner og regler. På nogle sprogcentre omtales 4 r’er: ro, rammer, rytmer og ritualer.
Faste lærere og evt. faste vikarer kan være en vigtig del af det stabile og sikre rum,
hvor kursisterne trives og er motiverede for at lade sig udfordre.
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Rytmer og ritualer
Tilbagevendende rytmer kan f.eks. være:
■

■
■

Dagen: morgensamling i sofahjørnet, klasseundervisning, selvstændigt arbejde,
gruppearbejde, logbog
Ugen: mandag: fælles frokost, torsdag: ekskursion, fredag: ekspert for en dag
Evaluering: daglig evaluering: logbog, ugentlig evaluering: portfolio, månedlig
evaluering: samtaler og plenum

Ritualer giver struktur, og struktur giver tryghed. Der er derfor vigtigt at inddrage
kursister i ritualer f.eks. i forbindelse med velkomst af en ny kursist, afsked med en
kursist, der skal udsluses, og når der er fødselsdag. Sproglige opgaver hermed kan
f.eks. være at skrive kort, organisere indkøb af en lille gave og produktion af en fødselsdagskalender med billeder.

Samfundet ind i sprogundervisningen
– sprogundervisningen ud i samfundet
På arbejdspladser, i kulturelle institutioner og foreninger i lokalområdet findes
naturlige øverum, autentisk materiale, forbilleder, samtalepartnere og inspiration,
og det er her kursisterne får mulighed for at øve og afprøve intersproget. Det har
traumatiserede kursister lige så meget brug for som andre. Nogle kursister opnår
”sejre” ved at transportere sig, besøge biblioteket, gå på udstilling eller besøge en
arbejdsplads.

En kursist der havde været brandmand i sit hjemland overvejede muligheden for at genoptage sit erhverv i Danmark og ønskede at tale
med en dansk brandmand. En gruppe kursister arrangerede et besøg til
den lokale brandstation. Efterfølgende holdt kursisten et oplæg som
”ekspert for en dag”, og alle deltog i produktion af tekster til fotos
fra turen.

Læreren bør beslutte og planlægge besøg af gæstelærere og ekskursioner i dialog
med kursisterne evt. på morgenmøder. Ved ekskursioner må lærere tænke på, om
alle kursister også her har oplevelse af et sikkert sted og i givet fald være forberedt
på, at oplevelser eller personer kan udløse angst, flashbacks eller lignende. Det er en
god ide at være to lærere på ekskursioner.
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3. Mål og metoder i undervisningen

Hvilke mål er der for sprogundervisningen?
Hvordan vælger vi de rigtige metoder?
Hvilke metoder passer til de mål, vi gerne vil opnå?
Det er særlig vigtigt at have opmærksomhed på organiseringsformer og metoder i
undervisningen af traumatiserede, fordi der alene heri kan ligge et element af rehabilitering og empowerment. Som lærer er det en særlig udfordring at kunne veksle
mellem forskellige metoder i undervisningen af traumatiserede kursister, der har
vanskeligheder med at fastholde koncentration over tid og som måske hurtigt bliver
trætte.
For traume- og torturoverlevere kan der være relevante mål ud over de dansksproglige og vidensmæssige mål. Det drejer sig især om de mål, der vedrører det psykosociale område.

Sproglige mål kan være:
■ at kunne fortælle kort om sig selv, sin familie og hjemland
■ at kunne tælle til 100
■ at tilegne sig sprog til at kunne ringe til lægen
■ at kunne fremstille spørgende sætninger
Vidensmæssige mål kan være:
■ at få basalt kendskab til bopælskommunen
■ at få en introduktion til det danske arbejdsmarked
■ at få indsigt i egen lidelse (PTSD)
Psykosociale mål kan være:
■ at bryde isolationen
■ at tolerere stress i et vist omfang
■ at samarbejde i forskellige grupper
■ at håndtere konflikter
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Det vil være nødvendigt at anvende forskellige metoder til opnåelse af sådanne forskellige mål. I samarbejdet med kolleger og kursister kan den enkelte lærer bruge
følgende metodiske spørgsmål som udgangspunkt i tilrettelæggelsen af undervisningen: Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan vil vi opnå det? Hvorfor
tror vi, at denne måde er den bedste?
Metodisk kan der sættes fokus på individet, gruppen og familien/samfundet.

Individuelt fokus
I et sprogindlæringsforløb for en traumatiseret kursist skal undervisningen tilrettelægges ud fra de særlige indlæringsforudsætninger, kursisten har. Det gælder
for alle kursister. Når det drejer sig om
traumatiserede kursister, kan den pædagogiske udfordring være, at indlæringsforudsætningerne kan skifte fra dag til
dag.
Nogle sprogskoler og specialskoler tilbyder
eneundervisning til kursister, der har det
så dårligt, at de ikke kan klare at deltage
i en gruppebaseret undervisningsaktivitet
eller som pga. særlige forhold ikke kan
transportere sig til undervisningsstedet.
Udfordringen ved en sådan undervisningsform er, at både kursisten og læreren
”er på” hele tiden, hvilket ikke giver
den traumatiserede så lette muligheder
for at trække sig og efterfølgende evt.
vende tilbage til undervisningen, som han
eller hun kan have brug for. Derudover mister den traumatiserede de muligheder og
ressourcer, der ligger i at deltage i en gruppes aktiviteter. Eneundervisning må ses
som en overgangs- eller indslusningsfase til de gruppebaserede aktiviteter.
For alle de kursister, der deltager i holdbaseret undervisning, vil der være behov for
og udfordring i at kunne arbejde selvstændigt i dele af undervisningstiden.
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Den individuelle læringsplan
– særlig vigtig for den traumatiserede kursist
Udarbejdelse af en individuel læringsplan er et krav til alle udbydere af danskuddannelse ifølge danskuddannelsesloven. Den individuelle læringsplan er et velegnet
værktøj til:
■
■
■
■
■

at
at
at
at
at

afdække ressourcer og læringsbehov
opstille realiserbare mål
synliggøre den sproglige, vidensmæssige og psykosociale progression
strukturere undervisningsaktiviteterne og skabe overblik og
evaluere den forgangne periode på basis af opnåede resultater

En individuel læringsplan kan etablere sammenhængende og meningsfulde aktiviteter
- også for den meget trætte og plagede kursist. Den kan stimulere vedkommende til
selv at tage et medansvar for læringen og kan f.eks. udformes over en skabelon med
3 kolonner eller 3 cirkler. I cirklerne oplistes meget konkrete mål i forhold til, hvad
kursisten kan, næsten kan og gerne vil kunne.

Inderst i cirklen skrives ”Jeg kan”, som dækker alle de ting, kursisten allerede mestrer. I en cirkel udenom skrives der ”Jeg kan næsten”, hvor alle de ting, som kursisten næsten kan, nedskrives. I den yderste cirkel skrives ”Jeg vil gerne kunne”, som
omfatter de fremadrettede mål, der kan arbejdes intensivt med i den efterfølgende
periode.
Planen kan bruges i det daglige arbejde, hvor der på kursistens dårlige dage måske
må arbejdes med ”Jeg kan” eller ”Jeg kan næsten” – målene. På gode dage kan kursisten udfordres indenfor ”Jeg vil gerne kunne” – målene.
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Læringsplanen tages frem ved evaluerings- eller statussamtaler, hvor opnåede mål
flyttes fra den yderste eller mellemste cirkel ind mod midten.
Målbeskrivelser i forhold til sådanne ”jeg kan” udsagn kan være:

ne
kun
sten
næ
an

Je

Jeg

k

Je
gv
i

ne
er
lg

1. Jeg kan (den inderste cirkel)
■ Tallene fra 1-100
■ Fortælle hvilken skole mine børn går i
■ Ringe afbud ved sygdom
■ Selv rejse til behandlingsinstitutionen
2. Jeg kan næsten (den næstinderste cirkel)
■ Læse og forstå en letlæsningsbog
■ Forstå skilte og opslag på offentlige steder
■ Skrive 3 sætninger i logbog dagligt
■ Ringe og bestille tid hos min sagsbehandler

an
gk

■

3. Jeg vil gerne kunne (den yderste cirkel)
■ Tale med min sagsbehandler om fremtiden
■ Skrive korte breve på e-mail
■ Deltage i klassens udflugter
Tage modultest

Et gruppeorienteret fokus
Gruppeinddeling
En kursist kan være medlem af forskellige
grupper i løbet af en dag, en uge og et helt
sprogindlæringsforløb. Grupperne kan konstitueres ud fra behov, opgaver, interesser,
modersmål, alder, køn, fremtidsudsigter m.m.,
og deres aktiviteter og mødetidspunkter lægges ind i et skema, som alle kender, og som er
synligt på opslagstavler el.lign.
I et 3 måneders undervisningsforløb med traumatiserede kursister blev flere grupper dannet
omkring forskellige aktiviteter.
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Sprogundervisning i mindre
grupper hver dag
■ Lytte-musikgruppe en gang
om ugen
■ Kvinde- og mandegruppe en
gang om ugen
■ Rådgivnings- og vejledningsgrupper en gang om ugen
■ Aktivitetsgrupper f.eks.
omkring madlavning,
forberedelse af besøg,
åbent hus arrangementer,
planlægning af udflugter m.m.
■

Anvendelsen af gruppeorienterede metoder i undervisningen af traumatiserede kursister synes at kunne være med til at styrke kursisten i forhold til at:
■
■
■
■
■
■
■

bryde isolation
almengøre problemer
opnå kollektiv styrke, at give mulighed for spejling
opnå større kontrol i sit eget liv
opbygge et socialt netværk
træne og afprøve intersprog med mange samtalepartnere
styrke evnen til at samarbejde med forskellige mennesker

Ved at arbejde systematisk med gruppeprocesser i undervisningen aktiveres regenererende og helende kræfter. Gruppen betragtes ikke bare som rammen om hjælpen,
men også som et middel i sig selv til at hjælpe.

Læreren er del af gruppen og ikke altid ekspert
Det kræver en særlig indsats fra lærerens side at kunne facilitere udveksling af information, erfaringer, støtte og omsorg gruppemedlemmerne imellem. Det indebærer,
at læreren indtager en gruppelederrolle, hvor han eller hun ikke er ekspert, der
kender alle de rigtige svar og på forhånd ved, hvor aktiviteterne bærer hen.
Brugen af gruppemetode kræver indsigt i gruppedannelsesprocesser, gruppestrukturer og gruppedynamikker, status og rollefordeling, konfliktløsning og ikke mindst
kommunikation. Kommunikation mellem gruppemedlemmer kan være mangelfuld,
tvetydig, indirekte, ubevidst og blokeret, og det kan der være mange årsager til:
forsvarsmekanismer, angst, skyld, manglende viden eller information, begrænsede
sprogkundskaber, træthed, høflighed osv. Som gruppeleder er det nødvendigt at
kunne iagttage, tolke og forstå budskaberne og reagere hensigtsmæssigt og faciliterende i hver enkelt situation.
I den traditionelle undervisning (visualiseret i figur 1) er det læreren, der videreformidler sin viden og ekspertise til kursisterne, hvorimod gruppelederens primære rolle
er at sørge for en konstruktiv og livlig meningsudveksling (visualiseret i figur 2).

Figur 1

Figur 2
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Læreren skal ofte, f.eks. i arbejde med livshistorier, være med i gruppearbejdet
og indgå som en ligeværdig deltager i udvekslingen af informationer og erfaringer.
Nogle gruppeforløb kan i større eller mindre grad være selvstyrende uden at læreren
deltager.

Det rummelige studiecenter
Skolens studiecenter kan også gøres til et sted, som kursisten opfatter som sikkert, og
hvor han eller hun kan trække sig tilbage og arbejde selvstændigt med sine individuelle opgaver i tilknytning til modultestning, temalæsning, grammatik, læsetræning,
brug af Internet m.v.
Kursister kan ikke altid overskue de
forventninger og det nærvær, en gruppe kræver. Det er derfor vigtigt at gøre
det tilladt og muligt for dem at kunne
trække sig ud og komme tilbage til
gruppen, når der er behov for det.
Studiecentermedarbejderen bør introduceres generelt til traumatiseredes
særlige indlæringsforudsætninger og
specielt til den enkeltes aktuelle forudsætninger og mål for selvstændigt
arbejde for at kunne yde den optimale,
fleksible støtte.

”Da vi gik i gang med at undervise traumatiserede, oprettede vi i tilknytning til studiecentret et såkaldt stillerum med en briks og nogle puder,
en computer og lignende. Her kunne kursisterne trække sig tilbage,
hvis de fik behov for det, men det blev ikke nogen succes. Rummet blev
aldrig brugt af de traumatiserede. Kursisterne ønskede måske at være
i fred, når de havde det dårligt eller var i krise, men ikke i isolation
og ensomhed. Det fik os til at tænke på, at det måske er en vestlig
kulturel forestilling, at man gerne vil være alene og i stilhed, når man
har det dårligt. Mange steder i verden er man jo vant til at dele sorger
og glæder i fællesskabet og være sammen om problemerne på godt og
ondt. Vi indrettede efterfølgende et ‘stillehjørne’ i det almindelige
studiecenter, som kunne fungere som tilbagetrækningssted uden total
isolation. Det virkede meget bedre.“
Studiecentermedarbejder
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Et familie- og samfundsorienteret fokus
At inddrage familien som en metode indebærer, at man gør sig klart, hvad man gerne
vil opnå.
På baggrund af personalegruppens kompetencer kan der eksempelvis:
■ tilbydes rådgivnings- og temaundervisning om sekundær traumatisering og forældrerolle for at formidle vigtig viden og give lejlighed til at diskutere fælles bekymringer
■ inviteres til familiedage og familieudflugter for
Arbejde med familierelaterede
at skabe fællesoplevelser og netværk på tværs
emner i sprogundervisningen
af familierne
■ tages initiativ til pårørendegrupper, hvis det
F.eks. om familiestruktur,
vurderes, at ægtefæller har brug for viden,
kvindens rolle i Danmark,
støtte eller netværk
børneopdragelse og
daginstitutioner.
Samarbejde med andre institutioner f.eks. skoler,
daginstitutioner og behandlingsinstitutioner kan
være en god mulighed for at knytte børn og voksnes andetsprogstilegnelse og undervisning i kultur- og samfundsforståelse sammen.
Familiedage
2 gange om året afholdes
familieudflugter, hvor kursisterne kan tage ægtefælle
og børn med til et familievenligt udflugtsmål.

Et familie- og samfundsorienteret fokus kan igangsætte en mere helhedsorienteret indsats, der inkorporerer alle de ressourcer, der ligger gemt i kursistens relationer (til læreren, til andre kursister,
til familien, til netværket, til lokalsamfundet). Derudover kan målene være at etablere netværk, samt
udvide og styrke konkrete forbindelser i hverdagslivet.

I rehabilitering handler tredje fase om at (gen)etablere forbindelser til hverdagslivet, hvilket for flygtninge og indvandrere vil sige at skabe et helt andet
hverdagsliv, end de havde i deres eget hjemland.
Mange relationer skal bygges op fra grunden, og
det tager tid og kræver måske støtte fra ressourcepersoner. Forudsætningen for at disse forbindelser
etableres kan være fællesoplevelser og kommunikation herom på andetsproget.
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Samtaleforløb med ægtefælle
På anmodning fra sagsbehandleren afholdtes 6 samtaler
hvor kursist og dennes ægtefælles blev informeret om og
diskuterede traumatisering,
symptomer og kursistens reaktioner herpå.

I forbindelse med sprogtilegnelse er gevinsten, at der, ved at tænke dette fokus
ind i planlægningen, åbnes for mange muligheder for at relatere den formelle
sprogindlæring til den uformelle indlæring.

Frivillige
Et sprogcenter valgte at spørge kursisterne om, hvilke typer frivillige, de bedst kunne
tænke sig blev tilknyttet centret, hvortil der blev svaret:
■ Unge danskere
■ Jævnaldrende med børn / uden børn / med lignende fagområder som kursisterne
■ Ældre med livserfaringer de kunne lære af
■ Kvinder så man kunne tale kvinde-til-kvinde
Efterfølgende oprettedes en frivillig-eftermiddag hver 14. dag med samtalegrupper.

Mange flygtninge og indvandrere har ikke ret meget kontakt til danskere ud over
sprogcentrets personale og sagsbehandleren. Det kan derfor være en idé at inddrage
frivillige i sprogundervisningen for at bryde isolation og skabe netværk. Kursisterne
kan få nye samtalepartnere, venner og sparringspartnere, samt lektiehjælp, og lokalmiljøet kan få kendskab til kursisterne. Sprogcentret kan overveje at indgå i et samarbejde med lokale venskabs- eller frivilligforeninger som f.eks. Dansk Flygtningehjælp, der har stor erfaring med frivilligt arbejde, og som forestår uddannelse af
frivillige.
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4. Visitation og afdækning

Hvordan forløber en visitation?
Hvilke særlige forhold bør visitator være opmærksom på,
hvis der er tale om en traumatiseret kursist?

Kursister henvises til almindelig eller særligt tilrettelagt sprogundervisning af sagsbehandleren i kommunen eller evt. af arbejdsformidlingen. Nogle kursister kommer
fra behandling, som enten er afsluttet, eller som stadig er i gang. Andre kan møde
til visitation med uafklarede behandlingsbehov eller evt. være afklarede om behandlingsbehov, men uden at ønske at gå i behandling eller være på venteliste til behandling. Det er altså en kompleks opgave at visitere eventuelt traumatiserede kursister
til danskundervisning.
I de tilfælde, hvor kursisten er henvist med en formodning om eller afklaring af særlige indlæringsforhold som følge af traumatiske begivenheder, har visitationen ofte
et andet fokus end normalt. Det vil da være den dansksproglige indplacering, der
har lavest prioritet, og testningen af dansksproglige kompetencer kan være meget
enkel.
Vigtigste formål med visitationen på sprogcentret kan så være:
■
■

■

■
■

at afdække kursistens almentilstand
at præsentere et potentielt særligt undervisningstilbud, så kursistens forestillinger
og behov bliver fremlagt og diskuteret
at give foreløbige informationer om PTSD og symptomer, hvis det er relevant og
ønskes af kursisten
at skabe en god og tillidsfuld kontakt mellem visitator/lærer og kursist
at få samtykke til, at sagsbehandler, behandlere, lærere og vejledere indbyrdes
udveksler informationer, som har betydning for undervisningsforløbet.

Ved visitationen er visitator/lærer, sagsbehandler, kursisten og eventuelt en tolk til
stede.
Som tidligere beskrevet er etableringen af ”et sikkert sted” en af de grundlæggende
forestillinger indenfor rehabiliteringsteori. Visitation af traume- og torturoverlevere
bør afspejle denne dimension ved at medtænke trygheds- og tillidsfremmende procedurer.
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For det første kan det give ro og udtrykke respekt at afsætte lidt ekstra tid til en
indledende uformel samtale. For det andet er det vigtigt at modtage kursisten på en
kulturelt acceptabel måde med en slags ”velkomstceremoni” i form af servering af
te, kaffe eller vand og uden synligt stress hos visitator. Stress kan opfattes som en
afvisning, der gør kursisten utryg.
Visitationslokalet skal gerne være lyst og
luftigt med mulighed for at åbne vinduer
og døre, og for at kursisten selv kan vælge
sin plads i lokalet. Nogle kursister kan have
svært ved at klare et interview, der kan
minde om forhør, og derfor vil en ligeværdig dialog hjælpe ham eller hende under
visitationen.

Visitation som et sikkert sted:
Da interviewsituationer kan være
angstfremkaldende for nogle,
kan visitation i hjemmet være
nødvendigt og måske være den
afgørende faktor i forhold til, om
kursisten kommer ud af sin isolation og tager sig mod til at komme
til sprogundervisning.

Hvordan afdækkes kursistens almene tilstand?
Visitator kan og skal ikke stille diagnoser, men erfaringer viser, at det er en god ide
at prøve at finde ud af, hvordan kursisten har det fysisk og psykisk, fordi det påvirker
kursistens evne til at lære og kursistens mulighed for at deltage i undervisning. En
sådan afdækning kan ske i den almindelige visitation eller ved en særvisitation.
Spørgsmålene om almen tilstand kan omfatte både fysiske og psykiske tilstande, dog
således at udveksling om det fysiske kommer først. Mange kursister vil gerne informere om nedenstående forhold og finder det ikke for privat, men tilbageholdenhed
skal respekteres.
Visitationsspørgsmålene tager udgangspunkt i:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

velbefindende og helbred,
søvn
spisevaner
smerter
medicinforbrug
evt. særlige oplevelser med fængsling og tortur
familie og netværk
fritidsaktiviteter og aktivering
fremtidsplaner og ønsker i Danmark
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Aktuelle og tidligere behandlingskontakter (privatpraktiserende psykolog, privatpraktiserende fysioterapeut, rehabiliteringscenter, anden behandlingsinstitution, hospital/somatisk og hospital/psykiatrisk) kan der også spørges til, og disse informationer
kan indføjes i visitations- eller henvisningsskemaet.
Visitator må observere kursistens adfærd ved
visitationssamtalen og evt. overfor kursisten
give udtryk for, hvad han eller hun ser og
bruge sin viden om symptomer på PTSD (rastløshed, uro, koncentrationsproblemer m.v.),
når den samlede vurdering af almentilstanden
foretages.

”Der er mange lærere, der ikke er parat
til at gå ind i traumeproblematikken,
og det er sagsbehandlerne heller ikke.
De bliver enten omklamrende eller
ignorerende overfor kursistens behov.
Nogle sagsbehandlere falder nærmest
ned af stolen, når jeg i visitationen spørger en kommende kursist, om
vedkommende har været i fængsel, er blevet tortureret, og hvad de
har været udsat for. Det er en naturlig reaktion, for vil man egentlig
høre dette? Hvor skal man gøre af den viden? Det er jo tunge historier, de kommer med. Jeg har arbejdet med traumatiserede i mange
år og ved derfor, hvad jeg skal være
opmærksom på, og hvordan jeg undgår at overskride kursistens grænser.
Visitator kan ikke foretage
Det er jo en ro og sikkerhed, der er
visitation til behandling
kommet med erfaringen, den er der
for traumer, men bør gøre
ikke automatisk.”
den henvisende myndighed
opmærksom på evt. behov
Visitator
for specialundervisning eller
behandling på et rehabiliteringscenter.
Opgaven for visitator er at vurdere, om kursisten vil kunne drage nytte af det tilbud,
den pågældende udbyder af danskuddannelse har. Visitator kan indgå et samarbejde med behandlere, f.eks. en psykolog på
et behandlingscenter, som kan bistå i vurderingen af om danskundervisning er en
mulighed set i lyset af de informationer, der fremkommer dels via henvisningspapirer
og dels ved visitationssamtalen.
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Introduktionsperiode og holdplacering
Det kan være en proces, der strækker sig over en periode, at holdsætte og modulplacere en kursist i danskuddannelse. Kursistens indplacering på et hold kan bestemmes
af andre forhold end det dansksproglige niveau, f.eks. kan der være tale om, at opfarende kursister kan skræmme mere tilbageholdende, at familiemæssige relationer
kan have en betydning, at kursister med samme modersmål tilhørende forskellige
rivaliserede etniske grupper må adskilles og sættes på forskellige hold, også selvom
de dansksprogligt burde være sammen.
I en introduktionsperiode kan et nedsat timetal og særlige mødetider hjælpe en
kursist, som skal have en hverdag med undervisning og behandling til at fungere. Ved
at tilbyde enetimer kan enkelte kursister få den opmærksomhed og tid, der er nødvendig, for at de efterfølgende kan deltage i gruppesammenhængen. Mange kursister
har et stort behov for at komme ud af isolation og at indgå i læringsfællesskaber, og
derfor er eneundervisning ikke det bedste tilbud.
Hvis kursisten først er visiteret til den almindelige undervisning, men har problemer
med at deltage eller ikke synes at profitere af undervisningen, må lærer(e) og vejleder hurtigst muligt evaluere forløbet og vurdere, hvilke mulige justeringer, der kan
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foretages, og om der evt. er behov for særlig afdækning evt. på en voksenspecialskole. Hvis visitator i den almindelige visitation har mistanke om symptomer på PTSD,
kan et observationsskema gives til kursistens lærer. Her nedskrives lærerens observationer af kursistens indlæring, sociale relationer, fysiske og psykiske velbefindende
og mulige fortolkninger heraf, hvorefter der kan aftales endnu en særlig visitationssamtale mellem vejleder, kursist og evt. lærer.

Frivillighed
Kursisten bør frivilligt indgå i særlige forløb og/eller i behandling. Kontrol og tvang
fungerer sjældent godt for nogle - ej heller for traume- og torturoverlevere. For at
sikre at kursisten har et godt grundlag for at bestemme sig for et tilbud, må der gives
en grundig præsentation af undervisningstilbuddet inden start. Kursisten vil ofte ikke
kende diagnosen PTSD eller vide, at der knytter sig særlige symptomer hertil og vil
direkte adspurgt ikke kunne svare på, om han eller hun ønsker at deltage i et særligt
forløb for traumatiserede.
Kommunikation er derfor overordentlig vigtig og må organiseres, så viden og oplysninger gøres tilgængelige for kursisten f.eks. i visitationssamtalen.

”Jeg mener, at frivillighed er meget afgørende for den traumatiserede.
De har det dårligt med kontrol og tvang, det minder om noget dårligt,
men nogen gange skal de måske skubbes lidt, fordi de måske siger fra
på et forkert grundlag. Viden og information er vigtig, og der skal
være plads til tvivl og betænkeligheder. Jeg har ikke været ude for, at
der er nogen der har opretholdt, at de ikke ville deltage i det særlige
tilbud.“
Visitator
Kursister kan have modstand mod den særligt tilrettelagte undervisning, og lærer
eller visitator må have overvejet en passende respons herpå. Såfremt de argumenterer imod eller bagatelliserer kursisternes angst, forvirring eller skepsis, afviser de
kursisternes oplevelse af situationen. Ved at anerkende kursistens følelser viser
læreren sin evne til at sætte sig ind i dem, tage kursisterne alvorligt og handle i
overensstemmelse hermed. Anerkendelse er et skridt på vejen til rehabilitering.
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5. Temaundervisning i sprogindlæringen

Hvordan indgår fortid, nutid og fremtid i indhold og aktiviteter?
Er der gode eller dårlige temaer?
Kursister reagerer forskelligt i deres opgør med fortiden: Nogle fortrænger fortiden og ønsker ikke at mindes det tabte. Andre hænger fast i fortiden og nægter
at ”ankomme” af frygt for at miste alt
det kendte. I alle tilfælde påvirkes den
Det tager længere tid!
enkeltes motivation og evne til nyorientering herunder sprogindlæring.
Sprogindlæring og integration tager ofte
længere tid for traumatiserede kursister
end for andre, fordi de, sideløbende med
sprogundervisning og deltagelse i det
øvrige integrationsprogram, har behov for
tid til at hele og/eller lære at leve med
de psykiske og fysiske sår, de har fået.

Den tilpassede sprogundervisning kan
ses i forhold til en overordnet ramme,
der vedrører kursistens behov for et
sikkert sted, mulighed for at sørge og
mindes og for at etablere forbindelser
til en normal hverdag i det nye land.

Denne ramme kan med fordel sammentænkes med danskundervisningslovens overordnede mål om at uddanne til arbejde, udannelse og medborgerskab.
Arbejde, Uddannelse, Medborgerskab
At reetablere bånd
til en normal tilværelse

Andetsprogstilegnelse
Behov for et sikkert sted

At sørge og mindes

Danskundervisning af traume- og torturoverlevere må således ses i en bredere ramme,
end når det gælder ”almindelig” andetsprogsundervisning. En sådan undervisning kan
være et middel til at hjælpe kursisten frem mod en situation, hvor sprogtilegnelse er
mulig og kan blive et integreret led i den samlede rehabilitering.
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Nutid, fortid og fremtid
Der kan i arbejdet med den tematiske sprogundervisning knyttes tråde mellem nutid,
fortid og fremtid.
For den traumatiserede kursist og dennes familie kan den stabile og meningsfyldte
fremtid synes endnu fjernere end for andre og nutiden være sværere at bære, fordi
fortiden har været præget af forfærdelige begivenheder eller en krise. At forbinde
nutid, fortid og fremtid er derfor en opgave for behandlere og en udfordring for undervisere.
Til forskel fra andre kursister er den traumatiseredes fortid delt op i 2 dele: tiden
omkring de forfærdelige begivenheder og tiden før, som er ”almindelig” fortid med
hverdagsliv, familie og evt. arbejde og uddannelse.
Når kursisten skal ”mindes og sørge” gælder det begge ”fortider”. Udover de svære
oplevelser ligger der begge steder ressourcer, kvalifikationer og kompetencer, der
skal bygges videre på i fremtiden, og som kan medtænkes i sprogundervisningen.
Remiscensarbejde
Temaundervisning
Psykoeducation

Fortid

Krise

Nutid

Fremtid

Ressourcer

Tematisk arbejde med fortiden i form af livshistorier kaldes reminiscens- eller mindearbejde og peger primært tilbage til fortiden før krisen. Information om diagnose,
egne symptomer og mestring heraf kaldes psykoedukation og peger tilbage på tiden
for de traumatiske begivenheder.
Når der arbejdes med temaerne reminiscens og psykoedukation, lægges der op til at
give kursisterne mestringsredskaber samtidig med indlæring af dansk. Reminiscensarbejde og psykoedukation tager udgangspunkt i indhold og metoder fra de medicinske
og sociale fagfelter.
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Reminiscensarbejde – sprog og rehabilitering
I andetsprogsundervisningen af voksne er der en lang tradition for at arbejde med
temaer, der let kan knyttes til kursistens fortid, f.eks. ”min familie” og ”mit land”.
Lærere, der underviser traumatiserede
kursister, må dog være bevidste om,
at fortiden indeholder begivenheder,
Reminiscens betyder mindelse, og
der knytter sig til alvorlig krise, sorg
vedrører dét at huske indtryk og
og tab. Temaet ”min familie” eller
oplevelser og fortælle om dem til
”min by” er derfor ikke nødvendigvis
andre. Forstavelsen re- betyder igen
det bedste at starte med for disse kurog anvendes i flere ord, som ofte
sister med mindre det indsættes i en
bruges i undervisnings- og behandlivshistoriesammenhæng.
lingssammenhæng: re-minder: at
minde om eller at huske på, resource:
At fremdrage erindringer kan bidrage
at springe tilbage, energikilde,
til at styrke en kursists identitet og
respekt: at se tilbage, at tage hensyn
selvværd og at styrke den enkelte til
til, revalidering: at give værdi igen.
at sige farvel til det, der binder kursisten til fortiden på godt og ondt.
Alle flygtninge og mange indvandrere
har mistet vigtige dele af deres identitet: arbejde, netværk, social status, karriere,
mening, selvværd og måske også familiemedlemmer eller slægtninge.
Formålet med reminiscensarbejde er således:
■ at styrke identitet og selvværd
■ at styrke hukommelse og koncentration
■ at skabe kontinuitet mellem fortid, nutid og fremtid
■ at få sagt farvel
■ at skabe forandring
■ at afdække ressourcer
■ at være sammen med andre og blive hørt og forstået
■ at styrke andetsprogstilegnelsen gennem arbejde med personligt relevante emner
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Inden man går i gang:
■ Udarbejd et klart program til kursisterne og forklar formål og indhold – gerne med
tolk
■ Forklar at der er tale om et særligt forløb, som afsluttes efter f.eks. to ugers
arbejde
■ Samarbejd med kolleger – gerne fra andre faggrupper (socialrådgivere, psykologer
m.fl.) og vær flere til stede under forløbet
■ Arbejd videre med viden og sprog i den almindelige sprogundervisning
I et reminiscensforløb kan nedenstående aktiviteter indgå:

Reminiscenskort:
4 -6 kategorier af spørgsmålskort i hver sin farve.
Gule kort indeholder f.eks. spørgsmål af typen: ”Hvad kan jeg lide” (mad,
arbejde, hobby, kunst osv.), røde kort indeholder spørgsmål som ”Hvad kan
jeg huske” (hvornår kom du i skole, hvornår fik du en lillebror), blå kort
rummer spørgsmål om ”Fortæl om...” (fortæl om en sommeraften fra din
barndom, fortæl om en god legekammerat). Kursisterne arbejder i mindre
grupper og skiftes til at trække et kort. Ingen må afbryde men kun lytte og
evt. stille uddybende spørgsmål. Det er altid tilladt at melde pas.

Netværksvinduer:
Oversigt over netværk og familie. I et kvadrat
med 4 firkanter og jeg’et i midten indskrives de
mennesker, kursisten kender. De 4 grupper er:
familie/slægt, personer fra arbejde/uddannelse/
fritid, venner/bekendte og professionelle.
Det tydeliggøres, hvor mange eller hvor få
kursisten har i sit netværk,
men også hvor ressourcer
og muligheder ligger gemt.

Livstræ:
Kursisten tegner sit livstræ,
hvori indgår fortid, nutid og
fremtid. Kursisten fortæller
de andre om sit træ og
skriver evt. et digt i tilknytning til tegningen.
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Livslinjer med vigtige positive
begivenheder og følelser:
I 7-års perioder tegner og/eller beskriver
kursisterne vigtige begivenheder. På den
ene side af linien skrives de konkrete
begivenheder/oplevelser og på den anden side af linien beskrives de tilhørende
følelser. Kursisterne bestemmer selv,
hvad der skal stå. Kursisterne fortæller
hinanden deres historier. Arbejdet giver
fornemmelse af livet i sammenhæng, at
der tages valg og at livet efterlader spor,
som man selv kan have indflydelse på.

Mindekuffert med forskellige temaer:
Samling af ting (legetøj, slikpapir, blomster, stofrester,
tebreve m.m.) lavet af læreren eller kursister. Alle tager
en ting og fortæller den historie, han eller hun kommer i
tanke om. Dette skaber kontakt til sanser og gør det nemmere at tale om sig selv, idet der tales ud fra en genstand,
som alle kigger på (og ikke på personen). Det er altid tilladt at melde pas.

Ryd op i skabene:
Find ord der ender på skab: Venskab, borgerskab, ægteskab, pengeskab, naboskab,
køleskab, klogskab osv. Gruppen udvælger et ”skab”. Alle skriver på små sedler, hvad
de forbinder med ordet. Sedlerne lægges i midten og efterhånden, som der læses op
og skrives på tavlen, fremgår det, at man måske ikke er den eneste, der har det svært
med det pågældende ”skab”. Alle giver gode råd til, hvordan ”skabet” mestres. Inviter evt. en gæstelærer der er relevant i forhold til ”skabet”.
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Arbejdet med dette danner en tematisk ramme om sprogindlæring, som er vedkommende, motiverende og autentisk. Aktiviteterne giver mulighed for at veksle mellem
oplæg fra læreren, individuelt arbejde eller par- og gruppearbejde.
Det kræver vilje til udvikling og eksperimentering med rammer, form, indhold, kollegiale og tværfaglige samarbejder at arbejde med reminiscens i andetsprogsundervisningen. Der er ikke én endegyldig måde, hvorpå reminiscensarbejde skal forstås – det
gælder om at tilpasse metoden til de kursister, der er på holdet. Som lærer er det
vigtigt at være bevidst om sin dansksproglige faglighed, sine grænser, reaktioner og
muligheder for støtte og faglig sparring.

Tema om følelsessprog og sociale kompetencer
Forud for arbejdet med reminiscens og psykoedukation (se nedenfor) kan ligge temaer
om at udtrykke sig om egne følelser og oplevelser både via ord og via kropssprog,
mimik og stemmeføring.
Formålet er, at kursisterne skal:
■ arbejde hen imod en større bevidsthed om egne følelser
■ blive bedre til at læse signaler fra andre
■ lære sprogfunktioner der udtrykker følelser
■ lære de danske ord for emotioner og følelser
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Der er altså både et rehabiliterende aspekt og et dansksprogligt aspekt i dette
temaarbejde. Dertil kommer, at det sprog og den viden om sig selv og andre, som
kursisterne får, kan være yderst relevant i forhold til at klare sig på en kommende
arbejdsplads eller i en uddannelse. Der arbejdes med følelser som sorg, vrede, overraskelse, frygt, afsky, glæde, skyld og skam. Det er følelser, som er globale, og hvor
ansigtsudtrykkene er de samme kloden rundt.
Med udgangspunkt i ”noget fælles tredje” som f.eks. billeder, musik og sange, film,
rollespil, digte og tegninger kan der arbejdes med en række aktiviteter, der giver gode
muligheder for par- eller gruppearbejde. Disse aktiviteter stimulerer og imødekommer kursisternes forskellige læringsstile og giver plads til at øve og automatisere det
mundtlige sprog. Læreren indleder med korte oplæg, der præsenterer følelsen og
sætter fokus på, hvad netop denne følelse gør ved kroppen, og hvor og hvordan man
kan mærke den.

Kursisterne kan arbejde med at:
■

■

■

■

■

■

■

lave små ordkort på dansk og på modersmål til billeder, der
viser en tydelig følelse
skrive et digt eller en tekst om ”dengang jeg blev meget
glad” eller ”engang jeg blev meget overrasket”
beskrive følelser i et pressefoto, skrive eller fortælle hvad
der er sket før og hvad der sker efter
se en film (f.eks. Chaplin som tydeligt viser følelser og
mimik) og samtale i grupper om den
tegne eller male en følelse, samtale om symboler, farver og
figurer, der udtrykker stemninger og følelser
spille musik, der udtrykker en bestemt følelse, for
hinanden,
læse eventyr, digte og noveller

Aktiviteterne kan i forløbet gå tæt på nogle kursisters svære oplevelser. Læreren må
være parat til at lytte og have mulighed for at tale med en kursist alene, hvis det er
nødvendigt. Det anbefales derfor at være to lærere til stede i undervisningen.
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Tilpasset psykoedukation – forståelse for egne reaktioner
Psykoedukation handler om, at få oplysninger om den lidelse man har, og det er
en metode, som anvendes i det psykiatriske behandlingssystem. Når psykoedukation
er kommet på dagsordenen i forbindelse med sprogundervisning af traumatiserede
skyldes det bl.a. at
■

■

■

den traumatiserede og hans eller hendes familie ofte ikke kender diagnosen PTSD
og de dertil hørende symptomer og ikke kender andre med de samme symptomer
og derfor måske føler sig og er ekstra isolerede
den traumatiserede kan have brug for at forholde sig eksplicit til det, der vedrører
det forfærdelige og evt. kunne tale om tanker, bekymringer og konkrete hændelser
på dansk såvel som på modersmålet som et led i rehabiliteringen
den traumatiserede får mestringsstrategier i form af konkrete redskaber til at
forbedre den daglige livskvalitet ved at forebygge og lindre symptomer på traumatisering

Psykoedukationsforløb handler således om viden, holdninger, mestringsstrategier og
sprog i forhold til den del af fortiden, der vedrører krisen og det forfærdelige og
eftervirkningerne i nutiden.
Men er det en opgave for sprogundervisning? Ja, det kan det være. Temaer som krop
og sundhed er klassikere i danskundervisningen, og i psykoedukationsforløbene får
disse temaer blot en drejning, så de gøres særligt målrettede for en bestemt gruppe
kursister. Der opbygges viden og sprog, som kan være vigtige forudsætninger for, at
kursisten kan indgå i fremtidig læring og klare sig i det danske samfund.
To typer psykoedukationsforløb vil blive omtalt her. Begge er afprøvet på sprogcentre,
og både lærere og kursister har vurderet forløb og resultater positivt.

Psykoedukation med tolk
Én type forløb, som er blevet gennemført flere gange, bestod af fire undervisningsgange med temaerne: 1. normale reaktioner på unormale belastninger, 2. søvn og
døgnrytme, 3. hukommelses- og koncentrationsproblemer og 4. smerter.
Strukturen for hver undervisningsgang på tre lektioner var:
■ Introduktion/siden sidst-runde
■ 1. oplæg på 20-30 min.
■ dialog i gruppen
■ 2. oplæg på 20-30 min.
■ dialog og øvelser i form af mindre opgaver eller fysiske øvelser
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■

opstilling af og dialog om mulige løsningsmodeller for den enkelte i forhold til
dagens emne

Oplæggene blev holdt af enten en psykolog eller socialrådgiver og kunne vedrøre
søvnbehov, drømme, mareridt, glemsomhed og alder, hukommelse og læring, koncentration og fokusering og sammenhæng mellem krop og psyke.
Aktiviteter og øvelser indebar at tegne sin døgnrytme i et skema, at tegne smerter
ind på en figur og fortælle om dem, at lave en planche med forslag til gode fald-isøvn ritualer eller træne åndedrætsøvelser og afspænding af skuldre og nakke.
Læreren havde forberedt og planlagt forløbene i samarbejde med enten en psykolog
eller en socialrådgiver, og de blev afviklet i en mindre
gruppe af deltagere, som talte det samme modersmål,
Der har været afprøvet
og hvor der var en lærer og tolk til stede ved alle unpsykoedukation med
dervisningsgangene. I den almindelige danskundervisop til fire sproggrupper
ning kunne der følges op med tekster, film og opgaver
med fire tolke samtidig,
med henblik på at udvide, træne og forfine ordforråd
hvilket godt kan lade sig
og vendinger, der knyttede sig til temaerne i psykoedugøre. Det anbefales dog,
kationen.
at man kun har en eller
to sproggrupper sammen.

”Læringsedukation”– et forløb for
alle i begynderundervisningen

Tankegangen bag nedenstående forløb var, at alle kursister (traumatiserede og ikketraumatiserede) kan have brug for viden om, hvad der påvirker ens læringskapacitet.
Lærerne ønskede ikke at udpege de traumatiserede og målrette et psykoedukationsforløb specielt mod dem.
De valgte derfor at afvikle et ”tema om læring med vægt på søvn, hukommelse,
koncentration og stress” og med fokus på at finde og stimulere individuelle forudsætninger for læring.
Formålene var:
■ at lære kursisterne om læring
■ at give indsigt i sammenhæng mellem hukommelse, koncentration og læring
■ at øge bevidsthed om at ”jeg er ikke den eneste”
■ at alle accepterer særlige hensyn til nogen
■ at lærerne får bedre kendskab til kursister med traumer
■ at øge dansksproglige kompetencer ved at træne genrer som kursisterne skal bruge
i modultestning i temaforløbet
Undervisningen blev afviklet på dansk uden tolk efter en forberedelsesfase, hvor
lærerne i fællesskab udarbejdede planer og en materialebank. Tidsforbrug for det
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Hvad skal man huske, inden man går i gang?
Opstil mål, skriv dem ned og fremlæg dem for kursisterne.
Forbered eventuelle tolke på, hvad forløbet drejer sig om og indeholder.
Vær forberedt på, at kursisterne i forløbet kan fortælle detaljeret og konkret om de traumatiske begivenheder og hav en strategi
parat, hvis der opstår kriser eller flashbacks.
Planlæg opfølgende aktiviteter i den almindelige undervisning, der
støtter i forhold til indhold og sproglige kompetencer.

enkelte hold varierede efter kursisternes interesse og behov.

”Jeg kunne godt have brugt mere tid på forløbet. Der er meget stof
i de temaer vi har valgt. Kursisterne har været mere engagerede end
ellers, og de synes selv, at de har lært meget både fagligt, kulturelt
og danskmæssigt. Også selvom en del af forløbet er foregået som
pararbejde, samtale og diskussion. Undervisningsformer som de ellers
siger, at de ikke foretrækker.“
Lærer

”Forløbet har ikke helt været en succesoplevelse, fordi de planlagte
mål (at give kursisterne selvindsigt om læring) ikke syntes at være
særlig relevante i en gruppe uddannede og skoleerfarne kursister. Diskussionerne har dog være meget varme og ivrige, og der er skabt rum
til de individuelle og endda meget personlige reaktioner.“
Lærer

Gode eller dårlige temaer
Er der nogen emner, jeg skal undgå, eller er der nogen, der er særligt gode, spørger
mange lærere.
Ved udvælgelse af temaer bør læreren overveje:
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Er dette relevant og vedkommende for kursisten lige nu?
Er der særlige forhold, der gør, at temaet eller aktiviteten kan være vanskelig for
kursisten at deltage i?
■ Rummer temaet anledning til opmuntring, mestring eller forandring?
Planlagte emner eller øvelser kan vise sig umulige at afvikle på grund af kursistens
øjeblikkelige psykiske eller fysiske situation. Kursisten kan være præget af svingende
helbred, energi og humør, og her kan læreren stå i et dilemma mellem den planlagde
undervisning og ”det, der er muligt i dag”. Læreren har formodentlig en viden om,
hvad kursisten kan, næsten kan og ikke kan, og på kursistens dårlige dag vil det være
nødvendigt at overveje, om kursisten skal arbejde med noget, han eller hun ”kan”
for derved at automatisere og undgå nederlag, eller om vedkommende kan rumme
aktiviteter, der ligger i feltet ”kan næsten”.
■
■

Ord, dufte, ting eller situationer kan fungere som trigger hos kursisten dvs. udløse
f.eks. et flashback eller et vredesudbrud. Det kan være umuligt på forhånd at vide
præcis, hvad der kan fungere som trigger. Læreren må overveje dette i forhold til de
konkrete kursister og hans eller hendes viden om dem. Det gælder i forbindelse med
temaarbejder og i særdeleshed med ekskursioner, hvor visse rum (f.eks. hospitaler
eller hospitalslignende steder) og personer kan provokere stærke følelsesmæssige
reaktioner hos kursister. Dette er blot én af mange grunde til, at det altid er godt at
være to lærere, der arbejder sammen.

En dårlig aktivitet var, da vi var på tur i skoven.
Vi skulle samle mos og kogler til julepynt.
Pludselig dukkede to store hunde op. Jeg blev meget bange.
Det skete også, da vi var på besøg hos landmanden.
Pludselig gik en hund ud fra bygningen og gøede.
Jeg var bange.
Kursist
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Lærere beretter om følgende mulige reaktioner, hvis en kursist er blevet meget vred
eller har fået det meget dårligt:
■
■

■
■
■

Sørg for at der ikke sker fysisk skade på nogen
Berolig den pågældende f.eks. ved at trække vejret dybt sammen med ham eller
hende eller ved at trampe i gulvet for at sikre ”grounding” (giver bedre fornemmelse af, at det er her kursisten er – og ikke i fortiden)
Tal med kursisten på et roligt sted
Tal med de andre kursister
Følg op

Hvordan tackles situationer der involverer
kursisters stærke følelser?
■
■

■

■

■

Spørg kursisten direkte om aktiviteten skal slutte
Time out: Gå ud af lokalet et par minutter og lad
kursisten samle sig
Vær ikke bange for kursistens gråd – mange gange
skal du bare være der og kunne rumme det
Spørg om du evt. kan hjælpe med at lave en aftale
med en psykolog eller anden hjælp
Gør sårbarheden til undervisning gennem gruppemetode og almengørelse
Lærer

Ved mindre alvorlige udbrud eller ved tydelige humørsvingninger i undervisningssammenhæng kan læreren også støtte kursisten og vise opmærksomhed uden at skulle
agere som behandler f.eks. ved at:
■

■
■

Spørge kursisten om han eller hun ønsker hjælp til at aftale en tid hos en
behandler, som kan gå videre med problemet
Hjælpe kursisten med at sætte ord – på dansk – på følelser og reaktioner
Lytte

Som lærer vil man ikke kunne undgå at blive konfronteret med kursisters følelsesmæssige reaktioner. Man bør være forberedt herpå og have
mulighed for kollegial sparring og supervision efterfølgende.
Lærer
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Emner og arbejdsmåder der rummer anerkendelse
og synliggørelse af kursistens baggrund
At omverdenen bliver præsenteret for tortur, forfølgelse og dens ødelæggende virkninger for mennesker og anerkender at det finder sted, kan være en væsentlig rehabiliterende faktor for den traumatiserede. Nogle torturoverlevere er blevet forfulgt
pga. deres politiske holdninger og arbejde og ønsker måske at udfolde sig politisk
også i Danmark. Her gives eksempler på, hvordan sproglærere kan inddrage disse dimensioner i
Udfordringer!
undervisningen.
■ Angst kan forhindre frem-

■

■

møde og deltagelse i undervisningen
Sorg og tristhed tynger, men
kan deles og bæres af flere
Vold og vrede påvirker
gruppedynamikken i klassen

En gruppe traumatiserede kursister blev opmuntret
til at danne et kursistråd og havde i en periode
glæde af arbejdet hermed. Tab af kontrol og mangel på indflydelse er tunge erfaringer, som nogle
kursister har med i bagagen, og her tilbyder arbejdet i et kursistråd en ramme og nogle muligheder.

Udarbejdelse af en hjemmeside, som præsenterer kursistens land, etniske grupper og konflikter, traditioner m.v. for danskere, og som kan være en mødeplads for
landsmænd, var en meget meningsfuld opgave
for en kursist i studiecentertiden. Dette arHvad kan der gøres?
bejde bidrog til sprogindlæring, til at hendes
■ Synlige regler for social adfærd
baggrund blev synlig og gav muligvis en forskaber tryghed
nemmelse af, at hendes lidelser ikke var spildt
■ At kunne rumme også kursisterog uden betydning.
nes svære eller tunge følelser
skaber tillid og tryghed
Udarbejdelse og trykning af en digtsamling,
■ At skabe mulighed for italesættelsamling af minder o. lign. kan have positiv
se af svære følelser giver helhed
virkning i forhold til at synliggøre tortur, un■ Temaundervisning med relevante
dertrykkelse, kamp, overlevelse og integration
og meningsfyldte aktiviteter kan
i et nyt land og i en ny virkelighed. Det samme
støtte recoveryprocessen
gælder fejring af særlige mærkedage f.eks.
■ Humor virker befriende og
den internationale dag mod tortur (26. juni) og
skaber en positiv stemning
menneskerettighedsdagen (10. december).
En gruppe kursister udarbejdede som led i
temaet ”Præsentation” hver et kort med informationer om sig selv. Den enkelte kursist bestemte selv hvor mange og hvilke informationer, der skulle medtages. Kortene blev udskrevet og lamineret og blev efterfølgende givet til værter ved besøg udenfor skolen eller til gæstelærere, som derved fik
et indtryk af, hvem de havde talt med, og hvad deres baggrund var.
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Praktiske aktiviteter som led i sprogindlæringen
Ture, værkstedsaktiviteter, madlavning og udstillinger bør indgå i sprogundervisningen flere gange om måneden. Særlige aktiviteter i forbindelse med årstiderne f.eks.
tilplantning og pasning af altankasse, juletræspyntning eller indretning af et årstidshjørne i klasselokalet kan give relevante opgaver for enkelte kursister og afføde
mange sproglige udfordringer og autentiske opgaver for alle kursister.
Nedenstående uddrag af en halvårlig evaluering viser, hvordan forskellige kursister
husker og værdsætter forskellige typer aktiviteter, og at sprogindlæring, der er
knyttet til ture, besøg, spil m.v., fylder meget.

Hvad har du lært?
Kursist A: Jeg har lært at fiske, at lave mad, at spille jobspillet,
at pynte juletræ
Kursist B: Jeg har lært at snakke og skrive dansk, om teknisk skole,
at lave danskopgaver, om beredskabsstyrelse/brandmænd,
jeg har lært om forskelligt arbejde.
Kursist C. Jeg har lært at læse og skrive, at lave motion, at snakke
dansk, at spille kort, at gå tur.
Kursist

Aktiviteter der letter stemningen
Nogle kursister har udover psykiske problemer måske også smerter efter fysiske skader, andre sover meget lidt eller meget dårligt, og en undervisningsdag kan derfor
synes svær at ”løbe i gang” pga. en tung stemning.

Mange spil og lege handler om at
bruge sin hukommelse:
Jeg var til te hos dronningen
Skibet er ladet med
Rim og remser
Billedlotteri

Udover faste rutiner og rytmer kan der være
behov for aktiviteter, der letter stemningen,
og som kan hjælpe kursister til at komme i
gang eller til at fortsætte en ”træt” undervisningsdag.

At grine sammen, at spille spil sammen f.eks.
Matador eller kort og at bevæge sig sammen
kan være eksempler på sådanne aktiviteter. Læreren må tænke individuelt og fleksibelt i forhold til at lade de kursister, der har brug for det, deltage og samtidig være
opmærksom på, at det skal være frivilligt for kursisten at være med. Det fleksibelt
indrettede læringsrum er en forudsætning for, at dette kan lade sig gøre.
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6. Krop og musik

Hvordan kan kroppen inddrages i undervisningen, således at kursisternes særlige
undervisningsbehov imødekommes og sprogindlæring understøttes?
Hvilke fordele kan der være ved at bruge musik i undervisningen, og hvordan kan
det gøres?
Traumer har indvirkning på kroppen. KropPå et sprogcenter med ca. 30
pen kan have taget skade af krig, flugt eller
traumatiserede kursister på særtortur. Nogle af de kendte torturmetoder kan
lige hold valgte man at lade alle
have følgende eftervirkninger: beskadigede
gennemgå en syns- og høretest.
øjne efter brug af hætte og syre, sprængte
Over 50 % af kursisterne havde
trommehinder efter slag på ører, smadrede
syns- og/eller høreproblemer.
eller ødelagte tænder efter udtrækning,
slag, elektrisk tortur, samt dårlig hygiejne,
hjertebanken, åndenød og kvælningsfornemmelser, problemer med muskler og led
efter ophængning og sammenkrybning, underlivsproblemer på grund af seksuel tortur, ødelagte fødder som
følge af falanga (slag under fødderne), mutilation og
forbrændinger.

Aktiv brug af kroppen
i sprogundervisningen
Selvom kroppen ikke har taget synlig skade, kan traumatiske oplevelser sætte sig som minder i kroppen
hos kursisterne. Det betyder, at kroppen er i konstant
alarmberedskab, ligesom dengang faren stod på, og at
der er tale om en konstant stresssituation.
Det kan derfor være hensigtsmæssigt at lade kropslige
øvelser indgå i undervisningen. Derved kan man opnå:
■
■
■

afhjælpning af stress og fysiske spændinger
koncentration og aktivitetsniveau styrkes
at kursister med indlæringspræferencer der
vedrører krop og følesans imødekommes i deres
tilegnelse af andetsproget
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Den sproglærer, der har lyst til det, kan udvikle og igangsætte sprogpædagogiske
undervisningsaktiviteter, der har elementer af gymnastik og fysioterapi i sig. Det anbefales at samarbejde med en fysioterapeut på en behandlingsinstitution eller med
en gymnastiklærer. Lærerens engagement synes afgørende for at få kursisterne med,
men det bør til enhver tid være frivilligt for kursister at deltage.

Indretning og redskaber
For at lette og hjælpe kursister med skader på kroppen kan det fleksible læringsrum
indrettes med enkle redskaber eller alternative møbler. Det kan dreje sig om:
■

■
■
■

store fysioterapeutiske bolde, som kan bruges som alternativ til stole, og som kan
strække ryggen ud, når man ligger hen over dem
håndvægte og små bolde til træning og afspænding
kuglebælte til rygmassage
kondicykel

På et sprogcenter mødtes sproglærer og fysioterapeut fra
et behandlingscenter til tværfaglig sparring omkring indkøb
af gymnastikredskaber og igangsætning af aktiviteter med
kroppen. Fysioterapeuten afviste lærerens forslag om ribber,
som kan give associationer til ophængning og boksebolde, da
denne aktivitet kan sætte følelser og reaktioner i gang, som
læreren måske ikke formår at stoppe.

Tema om krop og sundhed – med et mestringsperspektiv
På et sprogcenter har man i en periode oprettet en slags ”idrætsværksted”, som
dels består af konkrete redskaber i undervisningslokalet, dels omfatter aktiviteter
som pausegymnastik, cykling, svømning eller walk-and-talk. Kursisterne har benyttet
”idrætsværkstedet” sideløbende med at sprogindlæringen har haft krop og sundhed
som tema. I forløbet var indlagt besøg til lokale idrætsforeninger og klubber, og
medlemmer herfra indgik som gæstelærere. Herved blev der bygget bro til fritidsaktiviteter i lokalområdet.
Danskundervisning og rehabilitering kan således tænkes sammen i et temaforløb om
kroppen, hvor der indgår dansksproglige, vidensmæssige og psykosociale mål. Kursist-
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erne har ofte brug for viden om kroppens opbygning, sund kost, stress, søvn og sammenhæng mellem psykiske og somatiske lidelser, og de kan have glæde af at udveksle
ideer og erfaringer i forhold til bedre at kunne klare f.eks. søvnmangel og stress.
Det er motiverende og lindrende for nogle at kunne bevæge sig og at bruge bevægelse
både i konkret og overført betydning i sprogindlæringsaktiviteter. Der kan udtænkes
utallige aktiviteter og et par eksempler gives her.

Fluesmækkeren
Læreren skriver en række gloser på tavlen. Kursisterne stiller
eller sætter sig på to rækker foran tavlen og den første kursist
får en fluesmækker i hånden. Læreren forklarer betydningen
af et ord, og den kursist, der først ”smækker” det rigtige ord
på tavlen, vinder et point til sit hold.

Bikuben
Der tegnes en figur bestående af sekskantede kuber på tavlen. I hver kube skrives
et bogstav. Kursisterne skal nu, individuelt eller i par, danne sætninger med ord, der
begynder med bogstaverne i kuberne. Man må kun bevæge sig fra en kube til en anden, der ligger lige op ad. Bikuben med bogstaver kan også tegnes på et stort papir
og lægges på gulvet, således at kursisterne rent fysisk skal flytte sig fra kube til kube,
når de finder ord og danner sætninger. Sætningerne kan vedrøre et bestemt emne.
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Pausegymnastik m.v.
Et 10 minutters gymnastikprogram ved dagens start eller som en pauseaktivitet understøtter muskeltræning og kropsbevidsthed og giver mulighed for at øve ordforråd i
forhold til kroppen, retninger, tal og tempo. Frivillige kursister kan måske forestå
instruktionen efter et stykke tid. For dem, der har ondt i ryg eller skuldre, kan stickbolde eller kuglebælter bruges i pauser og betyde, at de bedre kan klare at være til
stede i undervisningen.
Hvis der opstår ophidsede eller panikprægede situationer, kan det være godt,
hvis både lærere og kursister på et sprogcenter har arbejdet med grounding- og
vejrtrækningsøvelser, da disse øvelser kan være gode mestringsredskaber.

Brugen af musik i undervisningen af traumatiserede kursister
Musik bruges i mange sammenhænge som et terapeutisk redskab med mennesker,
der har det svært af den ene eller anden årsag. En pædagogisk rehabiliteringsinstitution afprøvede i en længerevarende periode brugen af musik i sprogundervisningen
af traumatiserede kursister, for derved at afgøre om musik kunne fremme de pædagogiske processer og sprogindlæring hos kursisterne.

Formål med at bruge musik i undervisningen:
Fysisk:

Musik kan afhjælpe fysiske smerter, spændinger
og virke afstressende
Kognitivt: Musik kan påvirke hjernens processer og
fremme koncentrations- og hukommelsesevnen
Personligt: Musikken kan skabe vej til den enkeltes
ressourcer og følelser, styrke socialt samvær
og skabe ro
Sprogligt: Musikaktiviteter i grupper giver anledning til
samtaletræning på dansk
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Erfaringen viste, at der blev mindre uro, og at kursisternes koncentration blev skærpet. Lærerne oplevede også større overskud og ro i arbejdet.

”Det er bare dejligt med musikken. Jeg slapper af og kan bedre koncentrere mig. Har fået kopieret musikken, så jeg også bruger den derhjemme.”
Kursist
For at komme i gang med musikaktiviteterne indgik sprogcentret i et samarbejde
med en musikterapeut, som bl.a. rådgav om udvælgelse af velegnet musik, og som
afprøvede musikaktiviteterne på lærerne først.

Sprogcentrets lydmiljø
På sprogcentret blev der skabt et lydmiljø i entré og på gange, som medvirkede
til at etablere en atmosfære med ro, afspændthed, åbenhed og tryghed. Musikken
blev spillet om morgenen ved ankomst, i pauser og om eftermiddagen og skabte en
parathed hos kursisterne til at begynde undervisningen.

”Med musikken som redskab har kursisterne kunnet arbejde og udvikle
sig på et symbolsk plan med associations- og billeddannelse og samtale.
På det konkrete plan med fysisk tilstedeværelse, afslapning og velbefindende – på tværs af sproglige, kulturelle og personlige forskelle.”
Musikterapeuten

Gearskifte i undervisningen
Forskellige typer musik blev inkorporeret i undervisningsaktiviteterne bl.a. som
”gearskifte” – dvs. til at skifte tempo. At starte dagen med rolig musik understøttede
kursisternes egen omstilling fra hjem til sprogcenter. Når der blev skiftet aktivitet
fra stillesiddende til kropsligt arbejde, eller når der skulle holdes pause eller arbejdes kreativt, skiftede musikken, således at bestemte typer musik understøttede bestemte aktiviteter.
Hensigten var, at musikken efter et stykke tid ville kunne automatisere gearskiftet og
bidrage til at skabe struktur og overblik over dagen.
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Individuel brug af musik
Nogle mennesker arbejder godt til lyden af musik, og musik kan styrke deres koncentration og evne til opgaveløsning. Det kan derfor være en god idé at lade sådanne
kursister få adgang til et musikanlæg med høretelefoner, så de kan arbejde selvstændigt med brug af musik uden at forstyrre andre.

Lyttegrupper
Kursisterne kan på skift medbringe musik hjemmefra, spille den for andre i klassen
og forklare traditioner, historier og følelser, der knytter sig til musikken. Formålet
er at styrke mundtlig kompetence på dansk i lyttegrupper og, gennem denne brug af
musik, at fange kursisternes ressourcer på en konstruktiv måde. Der skabes og vises
respekt for hinandens valg af musik og historie bag musikken. Der kan være forskel
på mænds og kvinder oplevelser eller på lysten til at fortælle, hvis grupperne er opdelte eller blandede. Læreren må derfor overveje om grupper skal dannes efter køn
eller efter andre kriterier. For nogle grupper af kursister vil det støtte den mundtlige
udveksling, hvis de får nogle skriftlige spørgsmål, der kan strukturere samtalen.
Det er vigtigt, at læreren indtræder i en gruppelederrolle og faciliterer udvekslingen
af oplevelser og erfaringer og stopper fortællingen, hvis det vurderes, at den åbner
for noget, der er for svært at håndtere.

”Alle havde musik med på skift – afghansk, arabisk og bosnisk. Vi tog
udgangspunkt i den faste spørgeramme for at holde en struktur. I kvindegruppen blev musikken brugt til at tale meget om de følelser, de forbandt med musikken. De huskede episoder med familien i hjemlandet,
de kunne huske en forelskelse, børn og fødsler. I mandegruppen blev
der talt meget ud fra den politiske, historiske og samfundsmæssige
situation i hjemlandet. Mændene var gode til at få den samfundsmæssige vinkel med i fortællingerne.“
Lærer
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7. Kursistinddragelse
- den medansvarlige kursist
Hvorfor er det vigtigt at gøre kursisterne medansvarlige og medbestemmende?
Hvordan kan det gøres?
Hvad stiller læreren op med modstand?
Traume- og torturoverlevere har oplevet at miste kontrol over eget liv i kortere eller
længere perioder, og nogle har måske som følge heraf mistet troen på og evnen til at
tage kontrol. I sprogundervisningen er der mulighed for at give kursisten indflydelse
og medansvar.

Synliggørelse og diskussion af mål og indhold
Traumatiserede kursister bør altid inddrages i forhold til planlægning af deres undervisningsforløb, sådan at de, så vidt det er muligt, er med til at vælge det mest
meningsfulde indhold og den mest relevante arbejdsmetode.
For at kunne gøre sin indflydelse gældende er det nødvendigt, at mål og indhold gøres
synlige for kursisterne og tilgængelige for diskussion. Hvis skolen har en allerede fastlagt plan for undervisningen, bør den fremlægges og forklares, og overalt, hvor det
er muligt, bør kursisterne inddrages i fastlæggelse af temaer, aktiviteter, indretning
m.v. For kursister, der har problemer med at huske, vil det altid være en støtte at
planer og aftaler - kopieret og forstørret - er synlige på vægge eller opslagstavler.
Hvis lærer og kursister i fællesskab har udvalgt nogle temaer, der skal arbejdes med
i en periode, kan kursisterne efter diskussioner og evt. afstemning beslutte i hvilken
rækkefølge, de skal afvikles.
For at inddrage den enkelte så meget som muligt i planlægning af egne læringsaktiviteter og for at skabe overblik, kan der arbejdes med aktivitetskort. Læreren producerer en række kort, hvorpå de mulige aktiviteter i undervisningstilbuddet er trykt.
Det kan være ”Gymnastik”, ”Arbejde med logbog”, ”Arbejde med computerprogrammer”, ”Billedværksted”, ”Skriftlige øvelser”, ”Stillelæsning”, ”Walk-and-talk med
en medkursist” osv.
Kursisten vælger ved dagens start, hvilke opgaver eller aktiviteter han eller hun kan
klare og gerne vil arbejde med i den del af undervisningen, som ikke er fælles. De
relevante kort sættes på en række på opslagstavlen og ved dagens slutning opsum-
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meres og evalueres der i forhold til kortene. Efter en uge kan lærer og kursist evaluere i forhold til alle aktivitetskortene, og kursisten kan evt. skrive korte opsamlinger
i sin logbog. Metoden giver kursister et overskueligt redskab til at tage stilling til det
individuelle læringsforløb, og synliggørelsen – også for medkursister, som kan spørge
til arbejdet - støtter kursister med hukommelses- og koncentrationsproblemer.

Kursistuge og ”kursisten som ekspert”
Planlægning af en ”kursistuge” kan være en konkret aktivitet, der inddrager og giver
kursisterne indflydelse på undervisningens indhold og aktiviteter, og hvor fokus på
processerne omkring at beslutte, hvad der skal laves, og hvem der skal gøre det, er
ligeså vigtigt som at afvikle de besluttede aktiviteter. Oplægget kan være, at der
indenfor en given ramme f.eks. ”Krop og sundhed” skal laves en ugeplan, som indeholder en udflugt, en bevægelsesaktivitet og en gæstelærer. Ved hjælp af fælles
brainstorm, gruppearbejde og individuelle opgaver arbejdes der i 2-4 dage med planlægning.

Planlægning af kursistuge
Første dag: Information om mål, rammer og metode evt. med
tolk. Opdeling i grupper. Brainstorm i grupper.
Der udleveres et tomt ugeskema, der udfyldes
efterhånden, som aktiviteter fastlægges.
Anden dag: Undersøgelse af hvad der er muligt.
Fremlæggelse af gruppearbejde.
Endelig vedtagelse af kursistugens program
i plenum.
Tredje dag: Hver gruppe får opgaver: F. eks. bestilling af bus,
ringe til gæstelærer, søge information, forplejning m.v.

I en periode kan der på et fast tidspunkt af ugen arbejdes med emnet: Ekspert for
en dag – eller ”teach the teacher”. Kursisterne arbejder i mindre eller større grupper og fortæller på skift hinanden om noget, som de er eksperter i. Forberedelsen af
fremlæggelsen kan foregå individuelt eller i par. Det er her kursisterne, der bestemmer, og det er dem, der har en viden og nogle erfaringer, som hverken medkursister
eller læreren kender til på forhånd. Det kan være om fotografi, madlavning,vævning,
lotto-spil el. lign. Der er utallige muligheder for at træne dansksproglige kompetencer før, under og efter aktiviteten.
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Kursistråd
En gruppe kursister dannede i en periode et kursistråd. Flere af dem havde før ankomst til Danmark været involveret i politisk arbejde og kæmpet for indførelse af
demokrati og borgerlige frihedsrettigheder i hjemlandet. For dem tilbød arbejdet i
et kursistråd en ramme og nogle muligheder for at fortsætte et sådant
politisk engagement.
En relevant opgave for kusistrådet
kan være at udarbejde nogle regler
eller en adfærdskodeks for klassen,
hvor lærere og kursister i fællesskab
opstiller adfærdsregler og standarder
i forhold til arbejdsindsats, forventninger til hinanden m.v. Dette kan
være særlig relevant i en kursistgruppe, hvor nogle kan være opfarende eller på anden måde følelsesladede. Der kan også opstå vanskelige situationer,
hvor kursister, der tilhører modstridende grupper i hjemlandet, skal være sammen i
sprogundervisningen, og hvor de kan have glæde af en adfærdskodeks i tilfælde af
konflikter.

At arbejde pædagogisk med modstand hos kursisterne
Mange lærere spørger, hvordan der kan arbejdes med kursisternes eventuelle modstand mod krav om aktiv medbestemmelse eller mod indførelse af arbejdsmåder
f.eks. tilbagevendende evaluering, som nogle kursister kan opleve som uforståelige
eller irrelevante.
Et svar fra lærere, der har oplevet modstand er, at alle lærere og andre bør være
fuldt afklarede og enige om formålet med det, der foregår i undervisningen. Formålet
skal være til at forklare for kursisterne, og lærerne skal selv synes, at det, der foregår, er godt.
Det er altså lærerens opgave flere gange at forklare, ”hvorfor vi gør, som vi gør”.
Sådanne forklaringer skal også gives i situationer, hvor der ikke er modstand.
Derudover må der ikke gives køb på det systematiske og målrettede arbejde, der
først ændres, når en fælles evaluering viser, at det er nødvendigt.
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8. Evaluering og testning

Hvorfor er løbende evaluering særlig vigtig for traumatiserede kursister?
Hvordan kan evaluering tilrettelægges og indgå i sprogundervisningen?
Løbende intern evaluering med kursister, der har oplevet voldsomme traumatiske
begivenheder, og som kan have hukommelses- og koncentrationsproblemer, er særlig
vigtig. Traumatiske begivenheder kan forårsage ubalance mellem forskellige dele af
hjernen, således at sammenkobling af følelser og hukommelse i tid og rum ikke fungerer optimalt. Kursisterne kan derfor opleve pludselige tilstande af frygt og stress
tilsyneladende uden sammenhæng med den tid og det sted, som de konkret befinder
sig i. Den manglende balance kan søges genopbygget ved kontinuerligt at huske og
reflektere, at placere aktiviteter i forhold til tid og sted, samt at værdisætte aktiviteter på baggrund af det oplevede.
Evaluering af undervisning omfatter netop
det at huske og reflektere over, hvad
der er arbejdet med hvor og hvornår,
og hvad der er indlært, ligesom evaluering omfatter det at kunne vurdere eller
værdisætte. Derfor kan der være et rehabiliterende element i at arbejde systematisk og vedholdende med løbende intern
undervisningsevaluering, også selvom der
er modstand fra kursisterne.

Små fremskridt
Nogle kursister har en langsom sproglig
progression, og den manglende progression kan medvirke til opgivenhed og meningsløshed både hos kursisten og hos
læreren. Det er derfor vigtigt at udvikle en evalueringsform, som synliggør selv små
sproglige, vidensmæssige og psykosociale fremskridt. Små ting, som det at møde til
tiden hver dag, at ringe afbud ved sygdom, at kunne tage initiativ, at hjælpe andre,
at turde noget nyt eller at tage ansvar for kaffebrygning eller blomstervanding, kan
være store fremskridt for nogle kursister og bør synliggøres.
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Ved at gøre evaluering til en fast og naturlig del af hverdagen øges kendskabet til og
fortroligheden med denne form for refleksion og kritisk stillingtagen. Det kan betragtes som en relevant del af kultur- og samfundsforståelse og være en god forberedelse
til udslusning til uddannelse eller arbejde.
Det kan være nyttigt at give kursisterne en udførlig introduktion til formålet med
evalueringen og forberede dem på typen af spørgsmål og på lærerens forventninger
til besvarelsernes form og længde. Man kan overveje at bruge tolk til dette.

Daglig evaluering
En simpel måde at foretage daglig evaluering på er ved at skrive dagens undervisning
og aktiviteter op på en tavle eller flipover, når undervisningen starter. Det kan være
læreren eller kursisterne, der skiftes til at skrive. Ved dagens afslutning repeterer og
kommenterer alle i fællesskab, hvad der er blevet arbejdet med.
Derudover kan hver kursist skrive i deres logbøger, hvad de selv har lavet eller lagt
mærke til og evt. bruge en simpel markering (glad/sur/ligeglad mand) til at indikere,
hvordan det har været. Der kan evt. sættes et minimum på tre sætninger, således at
selv dem, der har det sværest, også får nedskrevet noget. De kursister, der har lyst
til det, og som måske har en visuel indlæringspræference, kan supplere med foto,
udklip og tegninger. Den daglige afsluttende evaluering kan få karakter af et ritual
eller en rutine og kan som sådan øge forudsigeligheden og medvirke til at strukturere
undervisningsdagen for kursisterne.

”Spørges der til kursisternes vurdering af dagen som helhed (har det
været en god eller dårlig dag?) kan det for traumatiserede kursister
blive til en vurdering af deres helbredsmæssige tilstand snarere end
af dagens aktiviteter. Det kan fastholde kursistens sygdomsbillede på
uhensigtsmæssig vis og flytte fokus væk fra undervisningen. Derfor er
det vigtigt at spørge til de konkrete og gennemførte aktiviteter.“
Lærer
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Ugentlig evaluering
Den ugentlige evaluering kan have samme form som den daglige evaluering og har
ligeledes til hensigt at styrke hukommelsen, igangsætte en refleksion og at sætte
ord på følelser og oplevelser. Den ugentlige
evaluering kan tage en halv til en hel time
fredag eftermiddag alt afhængig af formen.
Individuelt evalueringsskema
Kursisterne kan evt. benytte en fælles ”ugetil ugentlig evaluering bør være
bog”, hvori de på skift nedskriver ugens akenkelt og overskueligt:
tiviteter.
Hvad har jeg lavet?
Hvad har jeg lært af nye ting?
Hvad er jeg blevet bedre til?
Hvad kunne jeg bedst lide?
Hvad kunne jeg dårligst lide?
Hvordan har jeg haft det?

Kvartalvise evalueringer

De kvartalvise evalueringer kan foregå som
statussamtaler mellem kursist, lærer og
sagsbehandler, hvor handleplaner og læringsplaner evalueres. Man kan på baggrund
af kursistens daglige og ugentlige evalueringer diskutere kursistens progression, indlæringsmæssige præferencer og fremtidige ønsker. Til slut udarbejdes den næste individuelle læringsplan.

Halvårlige evalueringer med video
På et sprogcenter har man afholdt halvårlige videooptagede interviews med kursisterne for at synliggøre den sproglige progression og personlige fremtoning. Det har
givet de kursister, som har deltaget, en positiv oplevelse af fremskridt og af hvor meget,
der er lært. Kursisten får mulighed for - i et 10 minutters interview - at fortælle om
sig selv, sine tanker, følelser eller oplevelser og derved vise sine mundtlige sproglige
kompetencer. Ved evt. følgende halvårlige interview vises tidligere videooptagelser,
hvorved det bliver synligt, at der er sket progression og fremgang.
Interviewene skal introduceres og forberedes grundigt, og frivillighed er en betingelse. Kursisten får udleveret videoen ved afslutning af sprogindlæringsforløbet.

Lærerens evaluering af undervisningen og egen rolle
Den enkelte lærer eller lærerteamet kan i fællesskab føre en daglig eller ugentlig
logbog, hvor vigtige informationer og betragtninger kan videregives fra en lærer til
en anden. Måske bliver logbogen de reflekterende læreres vigtigste redskab i den
stadige udviklingsproces.
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”En del fravær blandt kursisterne - 8 fremmødte. Der var morgensamling med musik. Vi delte kursisterne ind i nye grupper i dag. Vi tror,
det fungerer godt, men der er stadig mange forskellige niveauer. Vi
droppede den planlagte tur til møllen pga. vejret og en mat stemning.
I ”motion” lavede vi elastikdans og strækøvelser. En rolig dag.“
Uddrag af lærerlogbog

Derudover kan lærerne udarbejde en liste med refleksionsspørgsmål, som de vil besvare, gennemgå og diskutere på kvartalsvise teammøder. Det vil både støtte lærernes egen planlægning og justering af undervisning, men også medvirke til at undgå at en holdning som, ”det
er synd for kursisterne” bevirker, at man glemmer at stille
krav.
De spørgsmål, lærerne kan
arbejde med, kunne være:
■

■

■

■

■
■
■

■

■
■
■

Hvordan styrker mine
undervisningsstrategier
kursistens selvværd?
Opmuntrer min undervisning kursisterne til at være
aktive?
Understøtter de fysiske
rammer kursisternes indlæring optimalt?
I hvilken udstrækning afspejler materialer og indhold i undervisningen kursisternes
hverdag og virkelighed?
Inddrages kursisternes viden og erfaringer i tilstrækkelig grad?
Hvordan synliggøres og dokumenteres kursisternes læring?
Hvordan får kursisterne mulighed for at give feedback og have indflydelse på undervisningen?
Hvordan understøttes kursistens læring udenfor skolen, sådan at læringen fortsætter efter skolen?
Hvad har virket godt?
Hvad har været svært?
Hvad skulle jeg have gjort anderledes?
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Testning
Traumatiserede kursister har brug for og krav på modultestning ligesom alle andre.
Ved planlægning og afvikling af modultestning kan der være brug for individuel hensyntagen i tilfælde af, at der er dokumenterede problemer for kursisten med at
opfylde de almindelige testvilkår.

”Vi har testet en gruppe kursister, der går i behandling. De var meget
spændte og bekymrede for, om de kunne huske det, de skulle. Det
gjaldt især de opgivne selvlæsningsbøger. En af dem sad og stirrede
stift på et punkt på væggen for at koncentrere sig, men det gik godt.
De fik lov til at gå op en og en, og det var godt. Da de første havde
været til test, var der flere, der fik lyst.“
Koordinator

Tilpasningen kan bestå i:
■

■

■

■
■

■

■

at den undervisningstid, der bruges mellem modultestene bliver længere for den
traumatiserede kursist end for andre kursister
at rammerne for selve testningen tilpasses individuelt, således at der tages højde
for kursistens indlæringsforudsætninger i forhold til koncentration og potentielle
angstanfald
at en lærer eller medkursist kan opholde sig sammen med kursisten under testen,
hvis det øger muligheden for gennemførsel
at testlokalet skal opfattes som trygt af kursisten og være uden uro
at lade kursisten møde testeren først, således at der skabes større tryghed om
testsituationen
at kursisten kan have brug for at få teksten læst op i stedet for at den afspilles fra
et bånd
at splitte testen op på to eller flere dage eller indlægge pauser mellem de enkelte
dele i testen

Sådanne ændringer skal der søges dispensation til i Integrationsministeriet.
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9. Intern organisering
og eksternt samarbejde
Hvordan kommer vi i gang?
Hvad skal ledelsen tænke på?
Forud for etablering af særlig tilpasset sprogundervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere må udbyderen af danskuddannelse foretage en række overvejelser, der kan ligge til grund for en egentlig kapacitetsopbygning.
Udfordringerne er flere og kan dreje sig om:
■
■
■

■
■

■
■
■

Ansvaret for målgruppen
Omfang af målgruppen i lokalområdet
Muligheder for eksternt samarbejde med behandlingsinstitution eller specialskole
og etablering af struktur og rammer herfor
Samarbejde med kommuner bl.a. omkring finansiering og ressourceforbrug
Kvalifikationer, viden og motivation hos undervisere herunder evt. ansættelse af
forskellige faggrupper
Organisering af undervisningen herunder fordeling af lærerressourcer
Indretning af særlige læringsrum
Supervision og efteruddannelsesmuligheder

Der kræves erhvervelse og implementering af en særlig viden, som skal deles og
udvikles i den pågældende institution. En systematisk indsats for at udvikle et godt
tilbud forudsætter dog ikke blot, at en eller flere lærere har været på efteruddannelseskursus indenfor området. Hvis der er tale om et nyt indsatsområde, er en
ledelsesmæssig bevågenhed nødvendig og kan bl.a. omfatte, at der opstilles visioner,
mål og delmål og en tidsplan for arbejdet, ligesom løbende evaluering og erfaringsopsamling skal inkorporeres i aktiviteterne.
Den interne organisering omkring undervisningen vedrører også overvejelser i forhold
til fysiske rammer omkring undervisningen og anvendelse af lærerressourcer. Der bør
ikke være mindre end to lærere i et team til at varetage opgaveløsning på dette
felt, og der kan være brug for en særlig kontaktperson eller tovholder i forhold til
anvisende kommuner og behandlere. Det vil også kræve planlægning og ressourcer
at etablere den supervision, som, sammen med teamsamarbejdet, synes at være en
nødvendig støtte og udviklingsmulighed for lærerne.

67

Det tværinstitutionelle samarbejde
Den traumatiseredes livssituation kan være præget af mange presserende udfordringer f.eks. helbredsmæssige (psykiske og fysiske), familiemæssige (familiesammenføring, sekundær traumatisering) og sociale (ensomhed), som betyder, at han
eller hun i perioder har brug for kontakt til mange såkaldt professionelle.
Kursisten har måske kontakt til sagsbehandler, egen læge, psykolog, psykiater, fysioterapeut, specialskolelærer, sproglærer, vejleder, jobkonsulent m.fl. Det betyder,
at disse instanser står overfor at skulle finde en struktur for et muligt samarbejde
omkring en helhedsorienteret indsats.
Hvis den traumatiserede går til sprogundervisning vil det ofte være sproglæreren, der
har den tætteste kontakt til vedkommende, og det vil derfor opleves som en særlig
udfordring for sprogskolen at skulle definere, koordinere og strukturere samarbejdet
med de øvrige faggrupper.
For at imødekomme dette kan sproglæreren eller en koordinator have særlig træffetid i forhold til vejledning og kontakt til f.eks. psykolog, psykiater og sagsbehandler.
Det vil spare tid, hvis der laves klare aftaler mellem sprogskole og kommune.
Måske har den traumatiserede kursist negative forventninger til de professionelle,
fordi han eller hun har negative forventninger til autoriteter generelt. Når læreren
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eller behandleren imidlertid får skabt den nødvendige tillid, kan det ledsages af
meget store forventninger, som kan blive en særlig udfordring at håndtere. Læreren
kan blive ”den gode” og sagsbehandleren ”den onde”. Det kan medføre risiko for
splitning i samarbejdet, hvis det ikke er aftalt og sat i rammer.
Hvis der allerede findes eksisterende samarbejdsaftaler omkring kursister med særlige undervisningsbehov, kan sprogskoler og specialskoler bygge videre på dem. I
forhold til behandlingsinstitutioner må sprogskoler, der har udviklet særlige undervisningstilbud til traumatiserede, lave aftaler og samarbejde med behandlere eller
behandlingsinstitutioner i forhold til behov og ønsker. Sprogskolen skal måske gøre
en informationsindsats evt. i form af fælles fyraftensmøder for behandlere, lærere
og sagsbehandlere eller ved at udarbejde informationsmateriale eller nyhedsbreve
til samarbejdspartnere.

Er samarbejde nødvendigt?
I forhold til rehabilitering af traumatiserede flygtninge og indvandrere er der ikke
nogen stærk tradition for samarbejde mellem f.eks. behandlere, sproglærere og
specialskolelærere. Kun ganske få steder har man integreret et tilbud, så det omfatter behandling og sprogundervisning. Der ligger altså en udfordring både på fagligt
niveau mellem f.eks. lærere og behandlere og på institutionelt niveau i forhold til
at udnytte og supplere forskellig
viden.
Et velfungerende
samarbejde forudsætter:
■ Gensidig respekt
■ Gensidig respekt for hinandens vilkår
■ Gensidig respekt for hinandens
vurderinger
■ Grundlæggende fornemmelse af at
samarbejde giver bedre kvalitet
■ Lyst og evne til at dele tvivl,
iagttagelser og vurderinger
■ Afklaring af om man er parat til at
investere i samarbejde

Et samarbejde, der involverer ovenstående, kræver ikke blot god vilje
men også ansvar og ledelse, som
skal udmøntes i konkrete aftaler om
den tid, der skal bruges på samarbejdet, hvilken form det skal have,
og hvor ofte man skal mødes eller
på anden måde indgå i samarbejde.

Tværfagligt samarbejde anses i det
sociale arbejde som positivt for
at udnytte de samlede ressourcer
bedst muligt og for at sikre en helhedsorienteret indsats. Målet med en tværfaglig indsats er at opstille fælles målsætninger og fordele opgaverne hensigtsmæssigt, og da traumatiserede og deres familier
ofte har mange udfordringer, kan der være ekstra god grund til at koordinere forskellige indsatser.
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Målet er ikke at udslette faglige forskelle, således at alle kan det samme, men at
udvide sit eget perspektiv og gøre brug af de muligheder, der opstår derved. Derfor
er det en forudsætning for en tværfaglig indsats, at alle parter kan se nytten af samarbejdet.

Hvad kan der samarbejdes om?
Samarbejde i forhold til den konkrete traumatiserede kursist kan omfatte følgende
konkrete opgaver:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Visitation og indslusning
Opstilling af mål
Henvisninger
Opstartssamtale
Samtale hver 3. måned – løbende
Tlf. + mail i det daglige til afhjælpning af misforståelser
Supervision
Samarbejde om psykoedukation eller andre særlige forløb
Udslusning til arbejde og uddannelse

For kursisten kan et samarbejde, der omfatter et eller flere af disse punkter betyde,
at han eller hun oplever at blive set og hørt på en måde, der medvirker til at skabe
sammenhæng og afklaring af frustrationer.

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger
Behandlerinstitutioner har tavshedspligt, men
har dog oplysningspligt i forhold til sagsbehandlere. Der bør indhentes tilsagn fra kursisten,
hvis undervisere og andre faggrupper aftaler
at udveksle informationer. Det bør overvejes,
om man kan miste kursistens tillid og derved
ødelægge et kommende forløb ved at videregive informationer.
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10. Brobygning og udslusning

Skal undervisning om arbejdsliv og -marked tilrettelægges på en særlig måde?
Hvad skal man som lærer og vejleder være særlig opmærksom på, når man planlægger gæsteundervisning, virksomhedsbesøg, udslusnings- og praktikforløb?

Traumatiserede kursister har ligeså meget lyst til og behov for at kunne klare sig selv
og forsørge sin familie som andre kursister, ligesom gruppen af traumatiserede også
har mange medbragte ressourcer. De har samme behov for at blive udfordret og hjulpet ved udslusning, men deres udgangspunkt kan være et andet, og indsatsen skal for
nogle kursisters vedkommende tilpasses særligt.

Temaundervisning i arbejdsliv og -marked
Sprogundervisning og læring, der knytter sig til temaet ”arbejde”, har den særlige
fordel for traume- og torturoverlevere, at det indeholder aspekter, der knytter fortid, nutid og fremtid sammen.
Arbejde er for mange forbundet med det at være selvstændig, at kunne klare sig og
udfolde sig – alt sammen værdifulde aspekter af et normalt voksenliv. I fortidens historier om arbejdsliv ligger kimen måske til at kunne udfolde sig i Danmark.

”Arbejde og arbejdsmarked er i høj grad emner, som peger fremad
mod fremtiden og håbet og væk fra fortiden og alt det dårlige. Det
tror jeg, mange kursister føler, også selvom det er svært for dem at få
et arbejde. Arbejde er noget de kan føle stolthed over at have haft, og
noget de gerne vil have igen.”
Lærer

Under overskriften arbejde, arbejdsliv og arbejdsmarked kan der gemme sig mange
aspekter, som vedrører kursisten selv eller en gruppe i hans eller hendes liv. Der er
således indgange til personlige historier, der måske kan medvirke til at sætte begivenheder og følelser på plads i kursistens eget univers.
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At sætte ting ”på plads”
”En kursist valgte under temaet ”Arbejde i mit hjemland” at arbejde
med sin mosters arbejde for via denne beretning at fortælle, at mosteren var død, og at hele kursistens familie efterhånden var væk. Det
var første gang kursisten fik sagt det højt for sig selv og for andre.”
Lærer
Der er utallige muligheder for at kombinere andetsprogstilegnelse og aktiviteter, der
fokuserer på arbejdsliv i sprogundervisningen. Det kan dreje sig om:
■

■

■

■

■
■
■
■
■

■

Jobbeskrivelser med funktioner,
uddannelse, arbejdstid, løn m.m.
Opstilling og diskussion af regler på
arbejdsmarkedet i hjemlandet – og
i Danmark
Interview med hinanden om
erfaringer og drømmejob
Opstilling af stærke og svage sider
og diskussion af kompetencer
Besøg på virksomheder
Besøg af indvandrere i job
Udarbejdelse af CV
Træning i at skrive ansøgning
Forberedelse af og deltagelse i
jobsamtale
Forberedelse af og deltagelse i
praktikforløb

Det kan være vanskeligt at motivere kursister til gruppe- og projektopgaver, men
som led i et arbejdsmarkedstema kan
enkelte eller grupper af kursister arbejde målrettet med de kompetencer, der
knytter sig til at fungere på det danske arbejdsmarked. Der er tale om kompetencer,
som også er nødvendige for at kunne indgå i sprogundervisning, hvor der er:
■

■
■
■

Skiftende partnere (selvvalgte, ikke-selvvalgte, med samme modersmål, samme
dansksproglige niveau osv.)
Skiftende arbejdsformer (gruppe, par, individuelt, lærerstyret)
Skiftende opgavetyper
Skiftende evalueringsmetoder
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”I begynderundervisningen satte vi fokus på forskellige opgave- og arbejdsformer i undervisningen. Det vil sige, at vi målrettet har trænet
kursisterne i at have forskellige samarbejdspartnere, indgå i forskellige størrelser grupper, at kunne flytte rundt i lokalet og i grupperne.
Man skal kunne kravle, før man kan gå, og det er vigtigt i en arbejdssammenhæng ikke at være bange for at samarbejde med forskellige
mennesker, ikke at være bange for at kaste sig ud i nye opgaver og ikke
være bange for at spørge, når der er noget, man ikke ved. Dette kan
sagtens trænes på begynderniveau.”
Lærer

Kompetenceafklaring
Det er vigtigt at synliggøre alle former for viden, kompetencer og erfaringer, når man
skal forestille sig mulige jobs i fremtiden, og det kan med fordel kombineres med
andetsprogstilegnelsen.
Arbejdsevnemetoden er en metode, som har til formål at afdække, beskrive, udvikle
og vurdere ressourcer og udviklingsmuligheder. Hensigten er at forholde sig udviklingsorienteret og realistisk til eventuelle
barrierer for arbejdsmarkedstilknytning og at finde det rette match mellem kursistens ressourcer og mulige,
fremtidige jobfunktioner. Et af de
redskaber, der anvendes af socialrådgivere, er ressourceprofilen, hvis
dimensioner kan inspirere temaundervisningen om arbejde og udslusning.
Ressourceprofilen opstiller 12 dimensioner, som har indflydelse på arbejdsevnen, og som danner overskrifter på afdækningsarbejdet:
■

■
■
■

Uddannelse (formelle kompetencer – færdiggjorte eller ikke-færdiggjorte skoleforløb)
Arbejdserfaring (kompetencer opnået i arbejdssammenhæng)
Interesser (særlige talenter og færdigheder opnået udenfor arbejdslivet)
Sociale kompetencer (evne til at begå sig på en arbejdsplads, at samarbejde, at
være punktlig og præsentabel, at håndtere konflikter, at ytre sin mening)
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■

■

■

■

■

■

■

Omstillingsevne (evne til at tilpasse sig nye arbejdssammenhænge og nye mennesker)
Indlæringsevne (evne til at tilegne sig ny viden og kunnen, samt have lysten til at
lære)
Præstationsforventninger (positive eller negative forventninger til egne evner og
præstationer på arbejdsmarkedet og i øvrigt)
Arbejdsidentitet (identifikation med det at have et arbejde og se sig selv som selvforsørgende og kompetent i forhold til arbejdsmarkedet)
Bolig og økonomi (boligsituation og dennes indflydelse på arbejdsevne, gældssituation og økonomiske udbytte ved at tage arbejde)
Socialt netværk (støtte fra familie, venner og bekendte, samt afdækning af private
konflikter og omsorgsforpligtelser)
Helbred (fysiske og psykiske lidelser, eventuelt misbrug og oplevelse af eget
helbred)

Modellen synliggør alle de områder, som har betydning for et menneskes arbejdsevne.
Det er dimensioner, som det vil være relevant for alle kursister at have viden om
og at kunne ytre sig om på dansk. Dimensionerne kan indgå i eller udgøre temaer
i sprogundervisningen, og dokumentation og informationer kan samles i kursistens
portfolio.
Man kan evt. vælge at lægge arbejdet med ressourceprofilen i forlængelse af et reminiscensforløb, som bl.a. fokuserer på at (gen)finde og italesætte tidligere erhvervede
kompetencer og kvalifikationer.

”Vi arbejder målrettet med en form for mappe eller portfolio, som
kursisten får med sig, når han eller hun slutter hos os. Mappen indeholder dokumentation for forskellige indlæringsmæssige mål – både
videooptagelser hvor kursisten taler, skriftopgaver, ressourceprofil,
praktikrapporter og en række andre produktioner. Det er vigtigt at
kunne dokumentere og skabe synlighed af progressionen – men også
at kunne tids- og stedplacere de oplevelser og den læring, kursisten
har gennemgået. Mappen viser en udvikling, som mange kursister kan
være stolte af.”
Lærer

Virksomhedsbesøg og gæstelærere
Da nogle kursister kan være præget af angst, usikkerhed og mistillid, er det vigtigt
at forberede kursisterne grundigt, når der skal laves virksomhedsbesøg eller introduceres gæstelærere. Det er som regel en fordel, hvis læreren allerede kender til
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virksomheden og stedet og dermed ved, hvad man kan forvente af potentielt klaustrofobiske rum, skingre lyde, ukendte mennesker, pludselige forandringer osv.
Et virksomhedsbesøg kan forberedes ved besøg af en gæstelærer fra virksomheden,
og besøget kan tilrettelægges, så gæstelæreren kommer flere gange i sprogundervisningen. Ved første besøg møder kursisterne gæstelæreren som menneske og indgår i
en dialog om vedkommendes livsforløb, familie, uddannelse og dagligdag på jobbet.
Ved andet besøg kommer gæstelæreren som professionel (f. eks. en sygeplejerske,
en pædagog, en politimand el.lign.) og holder et lille oplæg om sin profession (evt.
med tolke), om uddannelse, arbejdsopgaver, arbejdstid, kolleger osv. Ved tredje og
sidste besøg er gæstelæreren sparringspartner, som kursisterne kan stille spørgsmål
til og diskutere konkrete personlige problemer med.

Vejledningsforløb og praktikordninger
”Hos os har vi indlagt et vejledningsforløb for en lille gruppe kursister
over 3 måneder. Det blev afviklet med et mindre timetal hver uge
på en fast ugedag. Praktikforløb og afsøgning af støttemuligheder i
forhold til arbejdsmarkedet blev indlagt i samarbejde med de ansvarlige kommuner.”
Vejleder

Et vejledningsforløb er individuelt for hver kursist, men grupper og par kan deltage
i særlige vejlednings- og praktikaktiviteter, som kan danne overgang til andre tilbud
efter den særligt tilpassede undervisning for traumatiserede. Vejlederen kan få en
særlig rolle, som støtteperson eller brobygger over en længere periode end normalt.

”Det er vigtigt at lære kursisterne, at de også har noget at skulle
have sagt på arbejdspladsen og i praktikken. Det er ikke kun arbejdsgiveren, der sætter dagsordenen. Hvis der er lavet en aftale om
et bestemt antal timer/opgaver i praktikken, og kravene viser sig at
være for uoverskuelige for kursisten, så har kursisten også mulighed
for at redefinere rammer, krav, mål etc. – i samarbejde med arbejdsgiveren, sagsbehandleren og sprogcentret. Det skal man også huske at
undervise i. Her på stedet tilbyder vejlederen at medvirke i den type
møder på arbejdspladsen, hvis kursisten ønsker det.”
Lærer
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Praktik bør tænkes fleksibelt og inddrages, hvor det er muligt. Praktik kan bestå
af mange forskellige aktiviteter, hvis varighed rækker fra nogle timer til flere dage
eller uger. Praktik må således tilpasses den enkelte kursist, som måske i sit
sprogindlæringsforløb kan indtegne sine praktikerfaringer i en ”praktiktrappe”, der peger mod udslusning. I praktikken afprøver kursisten på
egen hånd sine sproglige og øvrige kompetencer.
Udslusning

Arbejdspraktik
Skolepraktik
Sprogpraktik
Oplevelsespraktik

Praktikbegrebet bør introduceres grundigt som
del af et sprogindlæringsforløb. Det er af afgørende betydning, at alle
(kursist, arbejdsgiver, sagsbehandler og sproglærer) er indforståede med den praktikaftale, der indgås i forhold til formål, rammer, varighed, opgaver, forventninger
o. lign.

”Vi havde en kursist, som fik en praktikplads på en campingplads i
sommerferien. Vi kaldte det for socialpraktik, for at der ikke skulle
opstå misforståelser på praktikstedet eller hos sagsbehandleren, for
der hersker mange faste forestillinger om, hvad praktik er, og hvilke
formål den har. Praktikken for denne kursist var tænkt mere som en
form for rehabiliteringsaktivitet end egentlig arbejds- eller sprogpraktik. Derfor blev der ikke sat specifikke krav til arbejdstid, opgaver o. lign. Nogle kursister skal først lære at være i verden igen og
i sig selv – og derefter lære at handle i verden. Det var vigtigt at sikre
succes for denne kursist. Mange kursister har tidligere været igennem
en række forløb uden succes. Organisering af praktik kræver derfor
meget forarbejde og et rigtig godt lokalkendskab.”
Lærer
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Man kan evt. sende to kursister i praktik samtidig, hvis det øger trygheden. Det kan
være en idé at lade kursisten udarbejde en lille introduktion af sig selv (f. eks. navn,
alder, nationalitet, varighed på ophold i Danmark og andre informationer), således
at kursisten altid har noget at sige eller læse op fra, hvis der er nogen, der spørger.
Angsten for ikke at turde eller kunne sige noget kan derved mindskes.

”Man kan aldrig være sikker på succes. Derfor er det vigtigt at samle
op på erfaringerne bagefter og få sat ord på oplevelsen og på, hvad
praktikken trods alt alligevel har givet kursisten. Denne opsamling kan
i høj grad støtte kursisterne og efterlade dem med en følelse af, at
det har været værd at prøve praktik – også selvom det ikke gik som
forventet eller håbet. En anden god idé har været at tage på virksomhedsbesøg, der hvor – og imens – en kursist er i praktik. Han eller hun
kan jo vise de andre kursister, hvad de laver, og det giver en positiv
oplevelse for alle.”
Lærer

Mentorordning
I udslusningsfasen og i forbindelse med praktikforløb kan der etableres en mentorordning med en medarbejder fra en kommende praktikplads. Vedkommende kan måske
starte som gæstelærer i undervisningen og efterfølgende blive
knyttet til den kursist, der skal
i praktik.
Brugen af denne metode kan
nedbringe angst og utryghed og
give kursisten mulighed for faglig
og personlig sparring. Udover de
relevante faglige kvalifikationer
er det vigtigt at sikre sig, at mentoren har den fornødne viden om
PTSD og besidder personlige
kvalifikationer som tålmodighed,
åbenhed, empati og tolerance.
Der skal lægges faste rammer om formål, opgaver, forventninger, kontakthyppighed
osv., ligesom mentoren skal være indstillet på at yde feedback og anerkendelse.
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11. Forståelsesramme
og metodiske tilgange
Hvor kan der hentes inspiration til det pædagogiske arbejde
med traume- og torturoverlevere?
Hvordan kan sprogpædagogik og rehabilitering tænkes sammen?
Som beskrevet i de foregående kapitler vil der i tilrettelæggelsen af en sprogundervisning, som tager højde for de særlige omstændigheder, der gør sig gældende hos
kursister med PTSD, kommer flere fagområder i spil. Der kan dreje sig om dansk som
andetsprog for voksne, specialpædagogik, traumatologi, rehabilitering og socialt arbejde.
Udfordringen for sproglærere er, at undervisningen, foruden andetsprogstilegnelse,
også skal indeholde støtte til kursisten i at kunne mestre og forandre sin livssituation.
Nedenfor beskrives dele af forskellige teorier og metoder fra de nævnte fagområder,
som har været særligt velegnede i forbindelse med forståelsen og udviklingen af
pædagogiske indsatser i sprogundervisningen for denne kursistgruppe.

Dansk som andetsprog
- sprogtilegnelse vedrører identitet og magt
”...language learning is not an abstract skill that can be easily transferred
from one context to another. It is a social practice that engages the identities of learners in complex and sometimes contradictory ways“
(Bonny Norton, 2000: 137)
Begrænset sproglig fremgang forbindes ofte med manglende motivation og manglende fleksibilitet hos kursisten. Traume- og torturoverleveres andetsprogstilegnelse
er – som alle andres – underlagt forhold, der vedrører deres mulighed for overhovedet
at kunne udfolde sig på andetsproget. Bonny Norton rejser i sin bog ”Identity and
Language Learning” (2000) spørgsmålet om, hvor stor indflydelse kursisterne egentlig
har til at definere hvor meget, hvornår, hvordan og med hvem de skal kommunikere
i deres sprogtilegnelsesproces. Muligheden for at øve og afprøve det nye sprog kan
begrænses af magt og identitet - både i undervisningslokalet og i andre læringsrum
f.eks. på arbejdspladsen. At lære et nyt sprog styres derfor ikke blot af den enkeltes
motivation og frie og aktive brug af sproget i og udenfor det formelle undervisningsrum, men også af den sociale omverden, som bestemmer hvor meget og hvordan, der
kan kommunikeres.
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Det er således vigtigt at være opmærksom på, hvilke muligheder og talepositioner
der reelt er til stede for kursisten, når han eller hun skal interagere med målsprogstalende både i og udenfor undervisningslokalet.
I undervisningssammenhæng må læreren stille sig spørgsmålet, om kursisterne tillægges en identitet som svage, ikke-handlekraftige individer, hvor der ikke forventes
fremskridt og udvikling, eller om kursisten får mulighed for at udfolde og udvikle sine
sproglige kompetencer.
Kursister medbringer hele deres identitet i form af erfaringer, minder og visioner
for fremtiden til sprogundervisningen. Alt dette er således en del af undervisningen,
uanset om det formelt anerkendes og indgår i undervisningen eller ej. Det er en pædagogisk udfordring at give kursisternes identitet plads i andetsprogsundervisningen,
men i særlig grad for den lærer, der underviser traumatiserede kursister. Deres situation skal kunne rummes og deres behov tilgodeses i sprogtilegnelsesprocessen.

Specialundervisning - undervisning udvikler
”At skabe mening er et fundamentalt dannelsesaspekt ved al undervisning“
(Søren Langager, 2002: 14)
Det er iflg. Søren Langager et fundamentalt aspekt ved al undervisning at skabe mening, at styrke individuelle mestringsstrategier i hverdagen og at sætte udviklende
processer i gang. I undervisningssammenhænge, hvor voksne deltager, er der derfor
fokus på at forankre og at forandre. Undervisning er som regel både meningsskabende
og personlighedsudviklende og har derfor betydning for den enkeltes identitet og
selvdannelse.
Når den traumatiserede kursist oplever, at der ikke er sammenhæng mellem den
identitet, der lå forud for de traumatiske begivenheder og den identitet, der ligger
efter, kan deltagelse i undervisning måske være muligheden for at komme videre.
Hvis livet opleves usammenhængende og fragmenteret og fremtiden uoverskuelig og
meningsløs, kan undervisning måske hjælpe med til at skabe den nødvendige sammenhæng.
Søren Langager (2002: 19) identificerer tre undervisningsdynamikker, der har stor
betydning i specialundervisning med sindslidende, som også er relevante for traumeog torturoverlevere:
■

Undervisning kan give livsopmuntring, sådan at kursisten bedre kan klare sig
(coping)
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■

■

Undervisning kan støtte livsmestring, sådan at kursisten bedre kan klare udfordringer i hverdagen (challenging)
Undervisning kan styrke livsforandring, sådan at kursisten bruger og udvikler sine
kompetencer (changing)

Disse perspektiver kan fungere som inspiration til eller ramme om den tilpassede
sprogundervisning. Det betyder, at kursisterne gennem sprogundervisning og kulturog samfundsforståelse, der er tilrettelagt med fokus på at opmuntre, mestre og forandre, i bedste fald kan få strategier til at klare sig bedre i det nye land.

Traumatologi og rehabilitering - følelserne styrer
”Helplessness and isolation are the core experiences of psychological
trauma. Empowerment and reconnection are the core experiences of
recovery“
(Judith Herman, 2001: 197).
Hvis man har levet under krigstilstande, oplevet livstruende farer eller mistet sine
nærmeste, kan tilværelsens grundfundament være blevet alvorligt rystet. Stærke
følelser som angst, sorg, vrede, skam og skyld kan føre til langvarige depressioner
og gennemgående tab af livsmod. Judith Herman peger i sin forskning indenfor traumatologi og rehabilitering på tre faser, der normalt må gennemløbes i en recoveryproces:
■
■
■

Etablering af et stabilt, sikkert og trygt sted
Tid til at huske, erkende og sørge
Genetablering af forbindelse til hverdagslivet

Såfremt de tre faser tænkes ind i aktiviteterne og i læringsrummet, kan sprogundervisningen støtte op om denne recoveryproces.
Usikkerhed præger mange kursisters relationer til andre mennesker, deres forståelse
af egne pludselige eller voldsomme reaktioner, og deres forhold til omgivelserne generelt. Sprogcentret er et sted, hvor kursisterne kommer dagligt, og hvor de kan få
fornemmelsen af tryghed, forudsigelighed og stabilitet. Opgaven er at gøre læringsrummet til et trygt og sikkert sted, hvor larm og pludselige afbrydelser er minimeret,
og hvor udskiftning af lærere, vikarer og evt. tolke er så begrænset som muligt.
Tid til at huske, erkende og sørge kan der også arbejdes med i undervisningen, også
selvom undervisning ikke er terapi. I danskundervisningen arbejdes der i forvejen ofte
med temaer som familien, hjemland og karriere, og for traumatiserede kursister kan
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disse temaer være forbundet med sorg, vrede og frustration. Ikke desto mindre har
de fleste kursister været velfungerende borgere i deres eget land, så der ligger ofte
mange ressourcer gemt i fortiden, både før, under og efter de traumatiske begivenheder. Den temaorienterede andetsprogsundervisning kan styrke sprogtilegnelse og
samtidig hjælpe kursisten til at komme bedre overens med fortid, nutid og fremtid.
Sprogundervisning, aktivering, praktik og undervisning i kultur- og samfundsforståelse
kan tilbyde en ramme, hvor helt nye forbindelser kan skabes. Udfordringerne må afpasses under hensyntagen til, at hverdagen skal fungere for kursisten, såvel som for
kursistens eventuelle familie. Undervisning i kultur- og samfundsforståelse, invitation
af gæstelærere, virksomhedsbesøg og praktikordninger må tilrettelægges således, at
sprogcentret tager højde for potentielt sårbare eller angstfremkaldende situationer.
Empowerment og hjælp-til-selvhjælp bør være udgangspunktet for aktiviteterne,
således at der arbejdes hen imod stigende uafhængighed og villighed til at tage kontrol over eget liv.

Socialt arbejde - gruppen heler
”Recovery can take place only within the context of relationships; it
cannot occur in isolation“
(Judith Herman, 2001: 133)

Nogle traumatiserede kursister kan have det så dårligt, at de enten ikke selv føler, at
de kan overkomme at engagere sig i almindelig sprogundervisning med medkursister,
eller de vurderes af fagfolk til at have bedst af eneundervisning. Sprogundervisning
med et rehabiliterende perspektiv synes dog at være en social proces, hvor det at
være med i en gruppe og i et fællesskab har stor betydning for mange. Eneundervisning kan være nødvendig i nogle tilfælde, hvor kursisten simpelthen har det for
dårligt, eller som led i en indslusningsfase.
Den grundlæggende tanke med gruppemetode i socialt arbejde er, at gruppemedlemmerne både kan hjælpe sig selv og hinanden ved at dele følelser og oplysninger,
udveksle og sammenligne holdninger og erfaringer, turde eksperimentere og løbe
en risiko sammen (Heap, 2001). Fra et rehabiliteringsperspektiv har man i gruppen
mulighed for at spejle sig i andre, møde trøst, forståelse og accept, være til gavn for
andre og etablere et socialt netværk. I en gruppe vil der derudover være et naturligt
behov for at kommunikere på dansk på tværs af modersmål og dansksproglige niveauforskelle.
Sprogindlærings- og rehabiliteringsprocesserne kan således styrke og inspirere hinanden gennem aktiv brug af gruppemetode. Her er det vigtigt, at læreren er villig til
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at indtage rollen som gruppeleder, hvilket er en anden rolle end underviserrollen.
Gruppelederen skal både facilitere udvekslingen af erfaringer i gruppen, men er også
et gruppemedlem. Det vil sige, at læreren også selv indgår i gruppeaktiviteterne
f.eks. med at fortælle og dele personlige erfaringer med resten af gruppen på lige
fod med kursisterne. For nogle lærere kan dette virke som en overskridelse af faglige
og personlige grænser og opkvalificering og indgående forståelse af gruppemetodes
teori og praksis kan være en vigtig efteruddannelsesaktivitet.

Udfordringer!
■

■

■

Hvad kan der gøres?

Eneundervisning kan fastholde
følelsen af isolation
Eneundervisning giver kun én
samtalepartner
Eneundervisning er ressourcemæssigt meget krævende

■

■

■

■

Brug gruppedynamikken i undervisningen til afstigmatisering og
almengørelse
Organiser sparring, samtaler og
samarbejder på tværs af gruppen
Lad kursisten indgå i flere forskellige gruppesammenhænge
Brug gruppens fælles energi og
ressourcer, når energien hos den
enkelte er lav

At undervise traumatiserede kursister er for sproglærere en udfordring,
som involverer nye og anderledes
måder at tænke og tilrettelægge
praksis på. For at kunne indfri denne
udfordring vil det være nødvendigt at opsøge, udveksle og udvikle viden sammen
med andre faggrupper. Det kræver, at man er bevidst om egen faglighed og er åben,
nysgerrig og har lyst til at udforske et arbejdsområde, hvor man ikke nødvendigvis
er ekspert på det hele. Det kan også betyde, at man som lærer i et sådant samarbejde må give afkald på den fornemmelse af kontrol, man som regel vil have, når
man opererer indenfor eget fagfelt. Vælger man at gå ind i dette arbejde og bliver
der etableret velegnede rammer om aktiviteterne, vil arbejdet for mange lærers vedkommende opleves som fagligt spændende, udfordrende og meningsfyldt.
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Danske internetsider med mere information for faggrupper:
Center for traume- og torturoverlevere: www.cett.dk
Dansk Flygtninghjælp: www.flygtning.dk
Kommunernes Landsforening: www.kl.dk
Institut for menneskerettigheder: www.menneskeret.dk
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: www.inm.dk
OASIS – behandling og rådgivning for flygtninge: www.oasis-rehab.dk
RCT-København: www.rct.dk
RCT-Jylland: www.rct-jylland.dk
SYNerGAIA Rehabilitering: www.synergaia.dk
Videnscenter for Socialpsykiatri: www.visp.dk
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri: www.vftp.dk

Internationale internetsider:
Canadian Center for Victims of Torture: www.ccvt.org
Flyktninghelse: www.flyktninghelse.info
International Rehabilitation Center for Torture: www.irct.org
International Society for Trauma Stress Studies: www.istss.org
National Center for PTSD: www.ncptds.va.gov
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: www.nkvts.no
Nasjonal kompetenseenhet for minoritetshelse: www.nakmi.no
Tools for shaping childrens lives: www.civitas.org/trauma.html
United Nations Comittee against Torture: www.ohchr.org/english/bodies/cat/
Veiledningstjeneste om forebyggende tiltak: www.flyktningbarn.no

90

Deltagere i Integrationsministeriets udviklingsprojekt ”Styrket indsats i
undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere“ 2002-2005

De 5 delprojekter:
Sprogcenter Ålborg: 99 31 58 10
www.aalborg.dk/serviceomraader/integration/integration+i+aalborg/
sprogcentret+overordnet.htm
Sprogcenter LOF-Sønderborg: 73 42 10 10
www.lof-alssund.dk
Synergaia Rehabilitering Herning: 96 27 80 12
www.synergaia.dk
Ishøj Sprog- og Integrations Center: 43 54 56 76
www.ishojsprogcenter.dk
Sprogcenter Nordsjælland: 48 22 78 80
www.sprogcenternordsjaelland.dk

Projektledelse:
Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2: 33 11 55 88
www.uc2.dk
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